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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST 00 – WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robot remontowo - budowlanych związanych z remontem dachu budynku Laboratorium w Zespole Szkół nr 3
w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Sławięcickiej 79.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja techniczna (ST 00) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Roboty budowlane w zakresie szkół średnich – kod CPV 45214220-8
Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7
Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45113000-2
Roboty rozbiórkowe – kod CPV 45111300-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu – kod CPV 45111220-6
Roboty murarskie i murowe – kod CPV 45262500-6
Izolacja cieplna – kod CPV 45321000-3
Wykonywanie pokryć dachowych – kod CPV 45261210-9
Montaż instalacji piorunochronnej – kod CPV 45312311-0
Roboty remontowe i renowacyjne – kod CPV 45453000-7
Roboty przy wznoszeniu rusztowań – kod CPV 5262100-2

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, branżowe, instrukcje i przepisy stosujące
się do robót oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, ze stanem prawnym na lipiec 2005 r.
Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych należy
uważać za integralną część Specyfikacji.
1.4.Określenia podstawowe.
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.
1.4.6. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa
są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.
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1.4.7. Deklaracja zgodności producenta - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem odniesienia.
1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.9.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.10.Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
1.4.11.Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy.
1.4.12.Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których
powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.
1.5. Ogólne wymagania.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, jeden
komplet specyfikacji technicznej.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania
ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania
budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca
obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 198, poz. 2042). Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu.
1.5.3. 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 uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nad-
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miernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację magazynów i składowisk,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstania pożaru.
Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na składowisko
Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca w cenie usunięcia w/w
materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z
tą działalnością (np. opłaty za wysypisko).
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane
jego działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien
prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy.
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla
robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126). Podczas realizacji robót
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.Utrzymywanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wyni-
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kłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie ze specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
2. MATERIAŁY.
Nazwy handlowe materiałów użyte w specyfikacji technicznej winny być traktowane jako definicje
standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.
2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane muszą posiadać:
a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11.08.2004 r.
b) certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
c) Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja
powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną.
Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 r.
w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej.
Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r. nr243 poz. 1623 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009 nr 56 poz. 461) oraz aktualnie obowiązujących normach.
2.2. Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących źródła
pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi świadectwami (aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych). Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.6. Odbiór materiałów na budowie.
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta
atestu (zaświadczenia o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału,
zawierającego następujące dane:
- nazwę i adres producenta,
- datę i numer badania,
- oznaczenie wg PN-B-......,
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
2.7. Materiały z rozbiórki.
Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych robót,
na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki
transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały
przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru na odległość do 5 km.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONAWSTWO ROBÓT.
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, jakość
wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy
budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, i w specyfikacji technicznej, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w
czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. DOKUMENTY BUDOWY.
6.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejęcia robót przez
Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, ostatecznych 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,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
6.2. Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.3. Dokumenty laboratoryjne.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokóły przekazania terenu budowy,
c) protokóły odbioru robót,
d) protokóły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Rodzaje odbioru robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym
odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu,
c) odbiorowi po upływie okresy gwarancji.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji zespecyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
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7.3. Odbiór końcowy robót.
7.3.1. Zasady odbioru końcowego 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 umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
7.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
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:
a) Dziennik budowy (oryginał),
b) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),
c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
d) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
e) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
f) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.
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 będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i wyznaczy komisja.
7.4. Odbiór po upływie okresu gwarancji.
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „odbiór
końcowy robót”.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie
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uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj; Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042 z późniejszymi zmianami) ,
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr
120, poz. 1126),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 56 poz.
461).
5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej,
6. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym) Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poź. Zm.),
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Z 2010 r. nr 138
poz. 935),
8. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 .),
9. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 122
poz. 1321) ,
10.Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. dotyczące ogólnych
warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i Inspektorów Nadzoru (Dz.U.Nr 41,
poz. 367).
11. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002r. zmieniające Rozporządzenie dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla pojedynczych wniosków produktów
budowlanych.

UIP Bogumiła Niedziela
47-206 Kędzierzyn - Koźle
ul. Jagiellońska 52

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Strona nr
12

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1. Część ogólna.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych przy remoncie dachu budynku Laboratorium
w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. Sławięcickiej 79.
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 umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzi rozebranie istniejących kominów wentylacyjnych powyżej dachu, demontaż rynien i rur spustowych, obróbek
blacharskich, instalacji odgromowej, demontaż wywiewek kanalizacji sanitarnej powyżej dachu
oraz roboty porządkowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogólne zostały określone w ST 00
2. Materiały
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
Dla robót objętych niniejszą specyfikacją materiały takie jak przy dociepleniu
3. Sprzęt
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
Do rozbiórek robót objętych niniejszą specyfikacją może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
4.1.Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe media niezbędne do wykonania robót.
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5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.5.3.1. Obiekty kubaturowe. Kominy powyżej dachu rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Instalację odgromową, rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie demontować ręcznie z użyciem narzędzi podręcznych. Wywiewki kanalizacji sanitarnej odciąć za pomocą narzędzi podręcznych. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
6. Kontrola jakości robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
6.1.Wymagania ogólne.
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.
7. Obmiar robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
7.1.Wymagania ogólne.
Jednostkami obmiarowymi są:
- Rozbiórka kominów wentylacyjnych powyżej dachu – m³.
- Demontaż instalacji odgormowej – mb.
- Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich – mb.
- Demontaż wywiewek kanalizacji sanitarnej – szt.
- Odwiezienie materiałów z rozbiórki – m³
- Koszty utylizacji – t
8. Odbiór robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.1.
10.Uwagi szczegółowe
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
Podstawę dokumentacji stanowi projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST-02 Ocieplenie stropodachu
1. Cześć ogólna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące ocieplenia
stropodachu budynku Laboratorium w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. Sławięcickiej 79.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność zdokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
Parametry techniczne materiałów niezbędnych do w/w zakresu robót.
2.1 Papa termozgrzewalna.
Papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami SBS na osnowie z włóka poliestrowegoo gramaturze min.200g/m2 – papa nawierzchniowa i podkładowa 100g/m2.
Papa nawierzchniowa o grubości przynajmniej 5.2 mm.
Papa podkładowa grubości przynajmniej 4.0mm.
2.2. Płyty styropian laminowany papą EPS 100-038
•współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,038
•naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 100 (≥100)
•zdolność samogaśnięcia – samogasnący
•klasa reakcji na ogień – E
•wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 250(≥250)
Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być sklasyfikowanyjak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.
3. Wymagania dotyczące sprzętu
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
3.1. Sprzęt do wykonywania robót ociepleniowych.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania ocieplenia.
4. Transport
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
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4.1. Transport materiałów
Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. Załadunek i
wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
Projektuje się wykonanie ocieplenia stropodachu przy użyciu styropianu jednostronnie laminowanego papą EPS 100-038 o gr. 20 cm i współczynniku λ=0,038W/m2*K
5.1. Opis wykonania robót
Istniejące pokrycie dachu z papy należy zostawić jako hydroizolację dachu. Miejsca uszkodzone
należy najpierw naprawić. Występujące pęcherze i odspojenia należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i
osuszyć a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. W przypadku większych uszkodzeń
pokrycie należy usunąć aż do podłoża i wykonać łaty z nowych pap. Fałdy i z grubienia należy
ściąć i wyrównać do płaszczyzny dachu. Tak przygotowane podłoże nadaje się do gruntowania.
Zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Następnie na krawędzi dachu wykonać nowe zamknięcie dla termoizolacji z krawędziaków o wym.(obrzeże zamykające).Oczyszczone podłoże powinno być suche i czyste. Podłoże należy zagruntować emulsją asfaltową zalecaną przez producenta styropapy. Na tak przygotowanym podłożu przystąpić do układania styropapy. Styropian
jednostronnie laminowany papą przeznaczony jest do izolacji termicznej dachów płaskich i lekko
spadzistych. Płyty powinny być układane od zewnętrznej strony stropodachów na niepalnych
podłożach. Przy brzegu dachu ułożyć klin 20/20 cm. Płyty należy układać tak, aby krawędzie
boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny
przykrywać sąsiadujące płyty. Do klejenia płyt stosować kleje przeznaczone do podłoży betonowych lub bitumiczne masy klejowe. Klej nanosić paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm, ok. 6 – 8
placków na płytę, następnie na to układać płytę oraz docisnąć, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. Płyty powinny być mocowane kołkami (kotwami) teleskopowymi przeznaczonymi do mocowania w podłożu betonowym, zgodnymi z wytycznymi producenta styropapy, mocowania należy stosować w ilości 4 szt 1m² w strefie wewnętrznej, w strefie brzegowej (krawędziowej) należy użyć 6 szt na 1m² a w strefie narożnej - 9 szt na 1m². Łączenia płyt styropapy
uszczelnić pianką poliuretanową. Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe jednowarstwowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Prace z użyciem pap
asfaltowych zgrzewalnych prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.). Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu,
w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym
wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy
docisnąć zakład. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze
papy należy łączyć ze sobą na zakłady:– podłużny 8 lub 10 cm,– poprzeczny 12 - 15 cm. Zakłady
powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca
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źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. W razie występowania zawilgoceń istniejącego podłoża zamontować kominki wentylujące pokrycie z papy o Ø 110
mm w ilości 4 kominki na 100 m2powierzchni stropodachu.
6. Kontrola jakości
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
6.1 Kontrola grubości izolacji.
Kontrolę grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach
200x200mmi masie 200 +/- 5g, w co najmniej pięciu punktach na każde 100m2 izolacji. Płytkę
należy ostrożnie nałożyć na warstwę izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta znajdującego
się po środku płyty.
6.2. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego zadania.
6.2.1. Badania prawidłowości wykonania prac
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:
- oczyszczenia stropodachu
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną (szczegółową)
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podkładu,
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić
po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.
7. Przedmiar i obmiar robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka,
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
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8. Odbiór robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy kryciu styropapą elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). Wyniki badań dla podkładów należy
porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.Jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. jeżeli chociaż jeden
wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno
być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. Wszystkie ustalenia związane z
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką
formę przewiduje.
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 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,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badań.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. W przypadku
niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół
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powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
9. Podstawa rozliczenia
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
10.Dokumenty odniesienia
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
10.1. Normy
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych,
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część III) Arkady,Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie li, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod
CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie l, OWEOB
Promocja – 2004r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz, 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późn. Zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881).Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST-03 Rusztowania rurowe
1.0 . Część ogólna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru
robót polegających na montażu i demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania remontu dachu budynku Laboratorium w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. Sławięcickiej 79.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Montaż i demontaż oraz na utrzymanie rusztowań, które zostaną wykonane w ramach
zadania:remontu dachu budynku Laboratorium w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy
ul. Sławięcickiej 79. Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą
wykonania:
– Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m
– Czas pracy rusztowań grupy 1 roboty pokrywcze, blacharskie, ciesielskie, odgromowe
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją
niniejszego zamówienia.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Określenia dodatkowe
-Praca na wysokości – jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości conajmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na
powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli powierzchnia ta:
•osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami
•wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem
- Rusztowania – jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych
budowli,zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
Dokumentacją robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań stanowią:
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr202, póz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, póz.953 z póżn. zmianami), dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i po -
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wszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
-protokoły przeglądów i odbiorów rusztowań,
2. Materiały
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej SpecyfikacjiTechnicznej
2.1.1. Nazwy materiałów
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na
produktach innych producentów) pod warunkiem:
-spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)i uzyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru
2.1.2. Warunki ogólne stosowania materiałów
teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować środki
zabezpieczające.
2.2. Wymagania szczegółowe – Rusztowania
Do wszelkich robót, których nie mona wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania.
Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu
przerabiane,o ile nie są:
a) dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę;
b) wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju
prac.
Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być:
a) wykonane z materiałów dobrej jakości;
b) odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu zostaną poddane;
c) utrzymywane w dobrym stanie.
Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec
przesunięciu przy normalnym użytkowaniu. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę
możności ciężar powinien być równomiernie rozłożony. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć specjalne środki ostrożności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość.
Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na
przebicie przez spadające przedmioty. Rusztowania powinny:
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;
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e) posiadać balustradę,
f) posiadać piony komunikacyjne.
g) posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
h) posiadać zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
2.2.1.Rusztowania metalowe stojące.
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest - obciążenie użytkowe rozmieszczone równomiernie, które może występować w sześciu znormalizowanych wielkościach,
zwanych znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi od 1 + 6. Oprócz ww. obciążeń użytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze:
- obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500 x 500 mm,
- obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200 x 200 mm,
- obciążenie części powierzchni pomostu jako obciążenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą częścią powierzchni całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to należy sytuować w
miejscu najbardziej niekorzystnym pod względem wytrzymałościowym. Drugim parametrem jest
siatka konstrukcyjna rusztowania określająca:
-rozstaw stojaków w kierunku podłużnym,
- rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym (głębokość rusztowań),wysokość kondygnacji rusztowania.
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-479061:1996)
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-479001:1996)
Obciążenie użytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-2:1996)
Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych. Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc
od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie
mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość kondygnacji może być równie większa ni 2,0 m, ale
nie może przekraczać zależności H < 180 i gdzie:
H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji nośnej stojaka,
i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm.
Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim może się ona
zmieniać. Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie mają określoną maksymalną wysokość,która nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowań o
większej wysokości należy je projektować indywidualnie.
2.2.3.Pomosty robocze, pochylnie i schody
Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny być:
a) wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu uginaniu się;
b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, tak dalece jak to jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób;
c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania.
W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyższym od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:
a) każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną podłogę,chyba, się dla zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie środki;
b) każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość;
c) każdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio zabezpieczone poręczą. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w
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celuz apewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. Należy
powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z
instalacją elektryczną. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.
2.2.4.Oznakowanie
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny(inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
3. Sprzęt
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań zgodnie z zakresem prac określonym w SST oraz sprzętem
technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót montażowych i demontażowych oraz
na utrzymania rusztowań. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Do robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań może być użyty dowolny
sprzęt spełniający wymogi określone dla użytkowania i stosowania sprzętu a w szczególności:
-klucze grzechotkowe, nasadowe
4. Transport
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej SpecyfikacjiTechnicznej
4.2. Wymagania szczegółowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
5.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Szczegółowe zasady dotyczące rusztowań.
Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodniez projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone
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zgodnie z instrukcjami producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez
osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej
osoby zgodnie z dokumentacjąt echniczno- ruchową danego typu rusztowania.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy,inspektora nadzoru lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
lub w protokoleodbioru technicznego.
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
-wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania.
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
- każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w
celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg,
-wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone,
- należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom,związanym z instalacją elektryczną,
- materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek,
5.3. Eksploatacja rusztowań
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:
-codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
-co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego,
-doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę
użytkującego rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach,długotrwałych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na
rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy.
Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m.
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu.
Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającymnatychmiastowe odprowadzenie wód opadowych.
5.4. Demontaż rusztowań
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez
kierownika budowy. Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i
krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie.
Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków.
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżulców i poręczy, potem rozbiera się pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on
pomost ochronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty znajdą się poniżej połączenia
drabin,przywiązuje się górne drabiny linami wypuszczonymi z 2 wyższych kondygnacji budynku,
wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny
na ziemię.
Przy demontażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga się
wysuwnicę na poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, opuszcza się za pomocą liny i krążka wysuwnicę.
Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ
itp., posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu.
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Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny
być opuszczane w bezpieczny sposób. Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić
zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów roboczych wszystkich
urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z
wysokości. Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i
posegregowane.
5.6. Zakazy dotyczące wykonania robót związanych z rusztowaniami
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
- zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły,
opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s
- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż:
•2 m dla linii NN,
•5m dla linii WN do 15kV
•10 m dla linii WN do 30 kV
•15 m dla linii WN powyżej 30 kV;
jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia.
6. kontrola jakości wykonania
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
6.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Wymagania szczegółowe
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w SST.
6.3. Zakres kontroli i warunki bhp
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w
celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom,
związanym z instalacją elektryczną.
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób,
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.
5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
6.4. Badania zmontowanych rusztowań
- Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych - sprawdzanie wymiarów rusztowania polega na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi wymaganiami PN-B- 03163-2:1998.
- Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza się
pośrednio,ustalając, czy są spełnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-031632:1998. Ocena wyników. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane wp. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania normy.
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- Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu
wszystkich robót montażowych.
- Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z p. 4.3 – PN-M-47900-2:1996.
- Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych.
- Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.
- Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych.
- Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych
kotwi powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania.
- Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych.
-Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – polega na oględzinach zewnętrznych.
- Nośność wysięgnika - należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN.
- Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności.
- Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 – PN-M-479002:1996 polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach.
- Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań
przejezdnych (ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 – PN-M47900-2:1996.
- Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność.
6.6. Ocena wyników badań rusztowań.
Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania pomiarowezgodnie z wymaganiami określonymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy:
- usterki usunąć i wykonać ponownie badania.
6.6.1. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania).
Z przeprowadzonych badań (odbioru)należy sporządzić protokół.
6.7. Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań
Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne,które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku;
Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań:
- o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły łub ulewnego deszczu,
- podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane
tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki. Deski pomostowe muszą się opierać
co najmniej na 3 leżniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na leżniach. Drabiny rusztowań
należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie metodą zaklinowania. Łączenie
dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na tych
rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami. W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane do
użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami
technicznymi. Przyjmując rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziome ułożenie podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość za-

UIP Bogumiła Niedziela
47-206 Kędzierzyn - Koźle
ul. Jagiellońska 52

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Strona nr
26

łożenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów oraz kontroluje się, czy w
pobliżu rusztowania nie występują nie izolowane przewody elektryczne. Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu pracowników. Co dwa
tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. Stan rusztowań powinien być
sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i intensywności użytkowania. Ponadto
należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w robotach, po każdej
burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy. Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować
codziennie przed rozpoczęciem robót. Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub
narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas dłuższych przerw w robotach. Śnieg z rusztowań
powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu na dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. Zabrania się zrzucania elementów
rusztowań przy rozbiórce. Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno być okresowo konserwowane.
7. Obmiar robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
7.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Wymagania szczegółowe
Rusztowania zewnętrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w metrach kwadratowych ich
powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości
rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. Rusztowania wokół
okrągłych zbiorników itp. obiektów o ścianach łukowych, oblicza się przyjmując długość mierzoną
wzdłuż osi tych rusztowań, tj. w połowie szerokości pomostów. Wysokość rusztowań przyjmuje
się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy pomost
roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny
itp. robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza się występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0.5 m i
wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli szerokość wnęki jest większa niż podwójna szerokość rusztowania.
Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko jeden bok wnęki; natomiast dolicza się zawsze
dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów.
Rusztowania drewniane punktowe z drabin – powierzchnię oblicza się w metrach ich wysokości
mierzonej od poziomu podłoża,na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy roboczy pomost rusztowania.
Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnątrz obiektów lub wewnątrz pomieszczeń, oblicza się w m2 powierzchni rusztowania wg zasad
podanych powyżej.
Rusztowania przesuwne - oblicza się wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn): dla ścian – przez
podzielenie długości ściany przez długość rusztowania przesuwnego. Otrzymane wyniki dla każdej
ściany oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest liczbą stanowisk
ustawienia.
Rusztowania na wysuwnicach - oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni wysuniętego
pomostu poza lico ściany obiektu. Podesty ruchome wiszące - oblicza się wg liczby stanowisk
podwieszenia. Liczbę stanowisk podwieszenia podestów ustala się wg projektu zastosowania tych
urządzeń. W przypadku braku opracowanego projektu liczbę stanowisk podwieszenia otrzymuje
się przez podzielenie długości ściany budynku przez długość pomostu roboczego podestu - dla
podestów nieprzejezdnych lub przez długość toru jazdy poziomej - dla podestów przejezdnych.
Otrzymany wynik dla każdej ściany oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma
wyników jest liczba stanowisk podwieszenia.
Rusztowania podwieszone - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowań.
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Daszki ochronne - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po
obrysiekonstrukcji części wystającej poza lico rusztowania.
9. Podstawa płatności
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
9.1. Wymagania szczegółowe
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane montażu i demontażu rusztowań
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
- PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,
-PN-82/M-45365 -02 Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i badania,
- BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania,
- BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,
- BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozłach,
- BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzędowe z dłużyc,
- BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków,
- BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzędowe z dłużyc,
- BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe,
- BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków,
- PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-78/M-47900 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Określenia, podział i główne parametry,
- PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania,
- PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja,
- PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I – Roboty
ogólnobudowlane- wytyczne nr 15/T Urzędu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru technicznego odnośnie budowy i eksploatacji rusztowań wiszących 1966 - techniczne normy
jakościowe,
- Dokumentacje techniczno-ruchowa producentów rusztowań.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST-04 Wymiana obróbek blacharskich
1. Część ogólna.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru obróbek blacharskich przy remoncie dachu budynku Laboratorium w Zespole Szkół nr 3
w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. Sławięcickiej 79.
1.2.Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją mają na celu wymianę rynien dachowych, rur spustowych
oraz obróbek blacharskich.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi. Zabezpieczenia interesów osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia robót w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców
sąsiednich posesji.
2. Materiały.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
2.1. Parametry techniczne materiałów niezbędnych do wykonania w/w zakresu robót
2.1.1.Blacha ocynkowana.
Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę ocynkowaną.
2.1.2.Łączniki.
Do wykonania obróbek blacharskich należy stosować łączniki według wymagań producenta.
2.1.3.Rynny dachowe.
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej.
2.5.Rury spustowe.
Rury spustowe z blachy ocynkowanej.
3. Sprzęt
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
3.1.Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można zastosować dowolny sprzęt.
4. Transport.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych
produktów.
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
5.1. Opis wykonania robót.
Przed przystąpieniem do ocieplania dachu należy zdemontować istniejące obróbki
blacharskie(pasy nadrynnowe, rynny, rury spustowe, obróbki kominów). Po wykonaniu ocieplenia
zamontować nowe elementy w/w obróbek wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 - 0,6
mm . W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z dachu w miejscach
połączenia rynien z rurami spustowymi należy zastosować kosze z blachy stalowej ocynkowanej.
Wymianie podlegają również pasy pod- i nadrynnowe. Należy uzupełnić pokrycie z papy termozgrzewalnej. Orynnowanie wymienić na nowe z blachy stalowej ocynkowanej. Istniejące czyszczaki żeliwne wymienić na nowe z PCV łączone metodą wciskową. Rynny zaopatrzyć w siatki zabezpieczające przed dostawaniem się do rynny zanieczyszczeń. Wpusty do kanalizacji deszczowej
zamontować do istniejących przyłączy kanalizacyjnych wykorzystując do tego celu odpowiednie
kształtki.
6. Kontrola jakości
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
6.1.Badania przed rozpoczęciem robót.
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić jakość wyrobów i materiałów (blacha) przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogą mieć uszkodzeń – wgnieceń, zarysowań, dziur itp. Przed
wbudowaniem wyrobów należy sprawdzić stan podłoża.
6.3.Badania w czasie robót.
W trakcie wykonywania robót kontroli wykonania podlegają:
- Uszczelnienia i obróbki,
- Zamocowania obróbek, spadków.
- Sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji,
7. Obmiar robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
7.2.Jednostki obmiaru
- Rynny, rury spustowe, pasy nadrynnowe oraz obróbki blacharskie – mb.
- Czyszczaki PVC – szt.
8. Odbiór robót budowlanych.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
8.1.Odbiorowi podlega ilość , jakość i wartość wykonanych robót.
Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
9.2.Cena wymiany obróbek blacharskich obejmuje:
•zdemontowanie starych obróbek blacharskich,
•zakupienie i dostarczenie materiałów,
•przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otwo-
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róww gzymsach dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otworów,
•montaż nowych obróbek.
10. Dokumenty odniesienia.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
10.1. Normy.
- PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
- PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej
układanych na ciągłym podłożu.
- PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST-05 Remont kominów
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
remontu kominów przy remoncie dachu budynku Laboratorium w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. Sławięcickiej 79.
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 umożliwiające i mające na
celu remont kominów ponad dachem.
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
projek-tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. Materiały
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np
wg Świadectwa ITB nr 974/93.
2.2. Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.3. Blacha stalowa ocynkowana
2.4. Materiały ceramiczne i zaprawy.
2.5. Beton. Beton C12/15 według PN-EN 206:2003.
3. Sprzęt
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych
produktów.
5. Wykonanie robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Należy rozebrać istniejące obróbki blacharskie kominów i czapki kominowe. Rozebrać górne warstwy cegieł aż do powierzchni istniejącego dachu.
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5.2. Roboty murowe.
Nowe kominy należy wymurować z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej zachowując liczbę
oraz wymiary istniejących przewodów wentylacyjnych. Kominy należy wymurować tak, by krawędź
przewodu wentylacyjnego była na wysokości 60cm powyżej kalenicy dachu po dociepleniu. Wykonać
nowe czapki z betonu C20/25 grubości 7cm o wymiarach min. 5 cm większych od wymiarów komina,
zbrojone siatką ø10, od spodu czapek wykonać kapinosy, lub zamontować czapki prefabrykowane.
Wykonać nowe wywietrzaki pionów kanalizacji tak, by dolna krawędź kielicha wywieki była 60cm ponad kalenicą dachu. Przy kominach wkleić izokliny na klej bitumiczny. Na izoklinach położyć papę podkładową z wywinięciem 15 cm na komin oraz połać dachową. Następnie wykonać warstwę z papy
wierzchniej o wywinięciu 20 cm. Na kominie wywinięcie zakończyć listwą dociskową mocowaną kołkami oraz uszczelnioną masą bitumiczną.
6. Kontrola jakości.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
6.1. Materiały.
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów 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 o jakości wystawionym przez producenta
– powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Badania w czasie robót.
Badanie w czasie wykonywanych robót powinno obejmować sprawdzenie prawidłowości powiązania murowanych kominów z istniejącymi w poziomie płaszczyzny dachu, prawidłowości wykonania przewodów kominowych oraz czapek kominowych.
7. Obmiar robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.
- Wymurowanie kominów – m³
- Wykonanie czapek kominowych – m²
- Wykonanie wywiewek kanalizacji sanitarnej – szt.
8. Odbiór robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
8.1. Odbiór robót murowych.
Odbiór robót murowych zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami i dokumentami odniesienia.
9. Podstawa płatności
Płaci się za określone ilości robót zgodnie z przedmiarem robót, łącznie z dostarczeniem i zaku-
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pem materiałów.
10. Przepisy związane
10.1 Normy.
- PN-EN 206:2003Pozostałe normy według powołanych specyfikacji technicznych
- PN-EN 206-1:2003 Beton.
- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
- PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
- PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
-PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
- PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-67/B-03005 „Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych
ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
- PN-87/B-03005 „Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
- PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-B-12008 specyfikacja cegieł klinkierowych,
- PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementów murowych
10.2 Inne.
- Projekt budowlany termomodernizacji budynku
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST-06 Wymiana instalacji odgromowej
1. Część ogólna.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji odgromowej w ramach zadania termomodernizacji dachu budynku Laboratorium w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. Sławięcickiej 79.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- demontaż istniejących zwodów i przewodów odprowadzających wraz przynależnymi uchwytami,
- montaż odtworzenie nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów
- wykonanie nowego uziomu otokowego,
- podłączenie wykonanej instalacji do uziomu otokowego
- sporządzenie protokółu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi normami
wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów)
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji odgromowej.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, poleceniami Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom V Instalacje elektryczne – Rozdział 16 ". Arkady, Warszawa 1988.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót budowlanych zapewniając warunki pozwalające na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminową realizację zlecenia. Wykonawca przedstawi harmonogram robót do akceptacji przez Zamawiającego i Dyrektora obiektu
.Roboty wymiany uziomu otokowego winny zostać zsynchronizowane z pozostałymi robotami
projektowanymi na obiekcie.
1.6.Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia robótw sposób nie uciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji.
1.7.Ochrona środowiska
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie normami i przepisami zapewniającymi
ochronę środowiska. Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.
1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca określi potrzeby związane z urządzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczność korzystania z obiektów lub urządzeń Zamawiającego, protokolarnie zostaną określon
ezasady korzystania z obiektów i mediów oraz wielkość i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona
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zaplecze budowy na koszt własny.
1.9.Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy izapewnić na koszt własny. Informacje ogólne zostały określone w ST 00
2. Materiały
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
2.1.Zalecenia ogólne.
Materiały zastosowane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją powinny odpowiadać
normom i przepisom.
2.2.Bednarka.
Bednarka FeZn 25x4.
2.4.Drut na przewody odprowadzające
Minimalna średnica przewodów 8mm. Drut okrągły ocynkowany
2.5.Złącza kontrolne
Złącza kontrolne typu pręt – płaskownik.
2.6. Uziomy.
Pręty szpilkowe 5x1,5m.
3. Sprzęt.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00.
Do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją można używać dowolnego sprzętu.
4. Transport.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
4.1.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych
produktów.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
5.1 Sposób układania przewodów
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie
mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować
spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie
itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno też
stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe.
5.4 Zaciski probiercze
Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe)
musi umożliwić łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w
chwili przeprowadzania pomiarów oporności.
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5.5 Badania i uruchomienie instalacji
Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z Polską Normą .Wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów.
6. Kontrola jakości robót.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.
6.2.Badania w czasie robót.
W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić:
•głębokość ułożenia uziomu otokowego
•pomiar rezystancji uziemienia,
•sprawdzenie odchyłek wg PN lub innych dokumentów odniesienia
7. Obmiar robót.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
7.1.Jednostki przedmiaru i obmiaru według poszczególnych pozycji przedmiaru robót.
8. Odbiór robót.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
8.1.Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót.
Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki
pozytywne.
9. Podstawa płatności.
Informacje ogólne zostały określone w ST 00
9.1.Wymiana przewodów odprowadzających.
Cena wymiany 1m przewodów według odpowiednich pozycji przedmiaru robót obejmuje:
•demontaż istniejących przewodów odprowadzających,
•montarz przewodów odprowadzających,
•zamontowanie przewodów odprowadzających z bednarki na ścianach budynku,
•zamontowanie złączy kontrolnych,
•połączenie przewodów,
9.3.Wykonanie uziomu otokowego wokół budynku.
Cena wykonania uziomu otokowego wokół budynku obejmuje.
•ułożenie przewodu w wykopie przeznaczonym do wykonywania izolacji termicznej fundamentów,
•połączenie przewodów,
•pomiary rezystancji uziemienia.
10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Normy
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: obiektów budowlanych - Zasady ogólne.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
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PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów
i zagrożenie życia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach
PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed napięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w sieciach
wysokiego napięcia.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz.
Zmianami).
10.3.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów Deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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