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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z Termomodernizacją Przedszkola nr 4 w
Łaziskach Górnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia
lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
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prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.9. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
1.4.10. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.11. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.12. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.13. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.14. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.15. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.16. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.17. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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 wykonywania robót wykończeniowych
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.5.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
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sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez inwestora.
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
4.2. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
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nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
5. OBMIAR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
6. ODBIÓR ROBÓT
6.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
6.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

6

STWiORB. Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Łaziskach Górnych.

2009

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
2. ulegających zakryciu
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Ustalenia ogólne
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t.).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
8.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
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poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
8.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z Termomodernizacją Przedszkola nr 4 w Łaziskach Górnych.
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 wchodzą:
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany zgodnie z zestawieniem stolarki.
- skucie opasek z cegły wokół okien
- demontaż parapetów
- wywóz gruzu na odpowiednie wysypisko.
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 Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Dla robót materiały nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

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

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
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– zdemontować

istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i
wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty
(1) Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na
miejsce składowania.
(2) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku
wykuć z otworów, oczyścić, i składować.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyżej.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
– Rozbiórki elementów – [m3]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

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

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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OKNA I DRZWI

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Termomodernizacji
Przedszkola nr 4 w Łaziskach Górnych.
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 montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- montaż i dostawa ślusarki aluminiowej drzwiowej
- montaż i dostawa okien i drzwi PCV
- transport sprzętu na/z miejsca pracy
- prace porządkowe na terenie robót,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Ślusarka aluminiowa
Ślusarka zaprojektowana indywidualnie dla obiektu. Ślusarka z przekładkami izolacji termicznej,
powlekana. Ślusarkę zewnętrzna zaopatrzyć w mechanizmy mikrowentylacji wyposażoną w listwy
nawiewne z szybą niskoemisyjną. Ślusarka powinna być kompletnie wykończona wraz z okuciami i
uszczelnieniami, o parametrach zgodnych z wytycznymi Projektanta i Zamawiającego. Na elementy
ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN- 755-1:2001, PN-EN 7552;2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polaczenia elementów wykonać jako spawane (drut do spawania PA3), nitowane lub skręcane na
śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/M02138.
Okucia budowlane:
Każdy wyrób stolarki budowlanej drewnianej powinien być wyposażony w komplet okuć
zamykających, łączących, zabezpieczających i uchwytowo-osłonowych.
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Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm –
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby ślusarki
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe, aluminiowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią
ołowianą, lub farba ftalowa, chromianowa, przeciwrdzewna.
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- twardość Shor’a min. 35-40
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5MPa
- odporność na temperaturę od -30 do +800C
- nie powinny rozprzestrzeniać ognia
- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
- trwałość min. 20 lat
2.2. Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:
Konstrukcja:
Stosować profile konstrukcyjne o właściwościach termoizolacyjnych – w przekroju: pięciokomorowy,
Szklenie:
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg.PN-78/B-13050.
Wkłady szklane o współczynniku przenikania U=0,7 -1,1 W/m2K.
Kolor szkła: Bezbarwne przezroczyste,
Faktura szkła: Gładka-typu „float”
Cechy odporności mechanicznej: szkło płaskie walcowane wg PN –78/B-13050, szkło hartowane
Gabaryty:
Wymiarowanie, podział geometryczny, sposób i kierunek otwierania kwater okiennych, zamki i
akcesoria
specjalistyczne w zakresie wyposażenia krytego profili konstrukcyjnych i działowych szklenia –wg
zestawienia stolarki okiennej.
W przypadku łączenia elementów stolarki PVC w zestawy segmentów należy w dostosowaniu do
możliwości technologicznych producenta uzyskać efekt bezszprosowego, systemowego łączenia tych
segmentów. W przypadku braku możliwości zastosowania łączeń bezszprosowych należy w
porozumieniu z projektantem ustalić przedstawione przez producenta rodzaje listew maskujących
krawędziowych w identycznym kolorze i fakturze jak w profilach konstrukcyjnych głównych.
Mocowania:
Mocowanie w otworze ościeży – kołkami metalowymi montażowymi. W miejscach wymagających
podwyższonego bezpieczeństwa utwierdzenia stosować blachy stalowe montażowe płaskie lub kątowe
o przekroju zapewniającym stabilne umocowanie profilu ramy ościeży. Szczeliny montażowe
uzupełniać pianka montażowa PE. Uwaga! Należy zachować folie ochronna profili PVC do
zakończenia prac wykończeniowych.
Okucia budowlane:
Zgodnie z zestawieniem.
Mikrowentylacja:
W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej należy zastosować listwy higrowentylacyjne
w technologii dostosowanej do systemu profili konstrukcyjnych ram okiennych. W pozostałych
oknach technologia okuć zawiasowych powinna obejmować funkcje mikrouchyłu.
2.3. Parapety.
Parapety okienne zewnętrzne:
Osadzane pod rama okienna w sposób zapewniający stabilne podparcie na całej powierzchni w rzucie
ściany.
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W przypadku wspornikowego wysięgu płyty parapetu wykraczającego powyżej 5cm poza lico litej
wyprawy ściany należy stosować wzmocnienia stosowne do przewidywanych obciążeń.
Bez względu na rodzaj i sposób stosowania środka spajającego płytę parapetowa z podłożem, należy
jego powierzchnie bezwzględnie odczyścić z wszelkich substancji pylących, zanieczyszczeń oleistych.
Konstrukcja parapetów powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapania, ścieranie, wodę, parę wodna, wpływ wysokich temperatur
(nieodkształcalność), środków
czyszczących powszechnego użytku. Materiał powinien być zaklasyfikowany jako niepalny.
Parapety z profili systemowych zastosowanego systemu elewacyjnego: wykonane z blachy cynkowotytanowej.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i
transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.2.ST-0.

5. Wykonanie robót
5.1.Przygotowanie robót.
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzeniu
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Należy przyjąć taki sposób mocowania okien, aby po zamontowaniu nie były przenoszone żadne siły
nacisku ze ścian na ościeżnice. Przy doborze elementów mocujących należy uwzględnić:
-przenoszone siły (napór wiatru).
-wytrzymałość współpracujących części budowli (rodzaj muru, itp.)
-ruchy występujące w szczelinie pomiędzy ścianą a oknem.
Zastosowane elementy mocujące powinny być zabezpieczone przed korozja i nie mogą w nich
występować żadne zmiany kształtu, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność okna. Przy mocowaniu
okna należy zwrócić uwagę na odpowiednie uszczelnienia, aby woda nie przedostawała sie do
wnętrza. Do mocowania okien w murze należy stosować kotwy systemowe (będące w wyposażeniu
ślusarki okiennej) lub śruby z tulejami rozprężnymi. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice
powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia , wyrwy. Wymienione
ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Osadzenie stolarki drzwiowej:
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych;
- Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru;
- Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
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świadectwem ITB;
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:
Miejsca luzów

Luzy między skrzydłami
Między skrzydłami i
ościeżnicą

Wartość luzu i odchyłek
Okien

drzwi

+2
-1

+2
-1

Osadzenie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianka poliuretanowa
lub inna masa trwale plastyczna. Od strony wewnętrznej ościeża należ tynkować lub obłożyć płyta
gipsowo – kartonowa zgodnie z projektem, od strony zewnętrznej tynkować.
Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylnie od pionu powinno
być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. Różnica wymiarów po
przekątnych nie powinna być większa od:
- 2mm przy dł. przekątnej do 1m,
- 3mm przy dł. przekątnej do 2m,
- 4mm przy dł. przekątnej powyżej 2m,
- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.
5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
5.4. Konserwacja okuć:
Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciągu roku) oliwienie elementów przesuwnych oliwa
techniczna w skrzydle oraz elementów stałych w ościeżnicy, co zabezpiecza je przed przedwczesnym
zużyciem i gwarantuje płynne użytkowanie. Nie należy stosować smarów i olejów samochodowych.
Stosowane środki pielegnacyjnoczyszczace nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć. Okucia
należy chronić przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.
5.5. Konserwacja uszczelek okiennych:
Uszczelki okienne zaleca sie konserwować środkiem do pielęgnacji gumy. Środek chroni uszczelkę
przed
przymarzaniem, „kwaśnymi deszczami” oraz promieniami UV.
5.6. Rozszczelnienie:
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z
dn.14.12.1994r oraz odpowiednimi aprobatami w oknach należy wykonać szczeliny infiltracyjne np.
poprzez wycięcie uszczelek w ościeżnicach i skrzydłach w górnych częściach okien lub przez
zastosowanie nawiewników higrosterowalnych lub manualnych.
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6. Kontrola jakości
Zasady kontroli jakości:
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180
dla robót szklarskich. Kontroli Inspektora Nadzoru podlegają wszystkie materiały wykonania robót
wynikające z Warunków Kontraktu.
Dla stolarki - cena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów;
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem wszystkich szczegółów konstrukcyjnych;
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
Dla ślusarki - cena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów;
- sprawdzenie stanu i wygładu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania
- sprawdzenie wytrzymałości materiału na ściskanie, rozciąganie i ścinanie
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana ślusarka;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem wszystkich szczegółów konstrukcyjnych;
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:
szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni;
1 m3 – w odniesieniu do objętości;
1 mb – w odniesieniu do długości;
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej;
1 komplet – w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów;
1 tona – w odniesieniu do ciężaru.

8. Odbiór robót
Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST - roboty powinny być wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru,
instrukcja i wytycznymi Producenta. Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu - podstawa
odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcja oraz wytycznymi Producenta
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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Odbiór końcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w
umowie.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych jak wyżej.
Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
[1] PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
[2] PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana
Az3)
[3] PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne
[4] PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne
[5] PN-B-10222:1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
[6] PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
[7] PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Żaluzje. Oznaczanie odporności
drzwi na
uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
[8] PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania
[9] PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania
[10] PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania
[11] PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja
[12] PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
[13] PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.
[14] PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania
[15] PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
[16] PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania,
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja
[17] PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe,
Okna i drzwi, zwichrowanie i siły operacyjne
[18] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej. Cześć 1: Kompletne okna i drzwi
[19] PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
[20] PN-88/B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania
[21] PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
[22] PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
modularnie
[23] PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie
[24] PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe
[25] PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne
[26] PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym
[27] PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i
prostokątności
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[28] PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
[29] PN-EN 1121:2001 - Drzwi. Zachowanie sie pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda
badania
[30] PN-EN 1154:1999 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan
[31] PN-EN 1154:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan (Zmiana Al)
[32] PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badan
[33] PN-EN 1155:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badan (Zmiana Al)
[34] PN-EN 1192:2001 -Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
[35] PN-EN 1294:2002 - Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania sie pod wpływem zmian
wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach
[36] PN-EN 1527:2000 - Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych.
Wymagania i metody badan
[37] PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy
tolerancji
[38] PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji
[39] PN-EN 1634-1:2002 - Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i Żaluzjowych.
Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe
[40] PN-EN 1634-3:2002 -Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i Żaluzjowych. Część
3:
Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji
[41] PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody
badan
[42] PN-EN 12051:2002 - Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody
badan
[43] PN-EN 12219:2002 - Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja
[44] PN-EN 12365-1:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
[45] PN-EN 12365-2:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła zamykająca. Metody badan
[46] PN-EN 12365-3:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania
[47] PN-EN 12365-4:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania
[48] PN-EN ISO 10077-1:2002 -Właściwości cieplne okien, drzwi i Żaluzji. Obliczanie
współczynnika
42 przenikania ciepła. Część l: Metoda uproszczona
[49] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie
współczynnika
przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej. Część l: Kompletne okna i drzwi
[50] PN-ISO 2776:1998 -Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i
wewnętrznych zestawów drzwiowych
[51] PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe
[52] PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne
działające
prostopadle do płaszczyzny skrzydła
[53] PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy
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[54] PN-89/B-06085 - Drzwi. Metody badan odporności na włamanie. Obciążenia statyczne
prostopadłe i
równoległe do płaszczyzny skrzydła
[55] PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
[56] PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne
[57] PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania
[58] PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na
włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające
[59] PN-74/B-94070 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprężynowe. Określenia i podział
[60] PN-B-94090:1996 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego
[61] PN-B-94091:1997 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa
[62] PN-92/B-94402 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O
[63] PN-93/B-94403 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T
[64] PN-91/B-94405 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O
[65] PN-92/B-94406 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A
[66] PN-93/B-94412 - Okucia budowlane. Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A
[67] PN-91/B-94413 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 0
[68] PN-91/B-94414 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A
[69] PN-93/B-94415 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0
[70] PN-B-94416:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T
[71] PN-B-94417:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C
[72] PN-B-94419:1996 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B
[73] PN-B-94420:1997 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B
Inne dokumenty i instrukcje
- Praca zbiorowa : Okna. Poradnik COIB, Warszawa 1996.
- Normy , instrukcje ITB oraz katalogi producentów drzwi i okuć.
- Normy , instrukcje ITB oraz katalogi producentów ślusarki i okuć.
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ROBOTY OCIEPLAJĄCE I
IZOLACYJNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru izolacji w ramach Termomodernizacji Przedszkola nr 4 w Łaziskach Górnych.
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
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych metodą „lekka-mokra”
- izolacja termiczna ściany licowanej w systemie płyty warstwowe (pianka poliuretanowa wykończona
klinkierem
- izolacja termiczna ścian piwnic
- izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji
należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się
papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie
powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną
wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
państwowych i świadectwach ITB.
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2.2. Wełna mineralna

Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162.
2.3. Systemy izolacyjne - warstwowy system izolacji cieplnej
Pianka poliuretanowa
Grubość nominalna sztywnej pianki poliuretanowej wynosi 43 mm lub 63 mm.
Gęstość objętościowa sztywnej pianki poliuretanowej wynosi 54kg/m3.
Minimalna wytrzymałość na ściskanie czyli minimalne naprężenie ściskające przy 10% odkształcenia
wynosi 100 kPa.
Wartość przewodności cieplnej λi przekracza wartości pomiarowe przewodności cieplnej.
Płytki klinkierowe
Mają formaty DF (240/52/17 mm), RF(240/65/17) albo NF(240/71/17 mm).
Płytki powinny być mrozoodporne wg DIN 52252-1.
Trójniki Elastolan
W celu podniesienia stabilności systemu, warstwowe elementy izolacyjne mogą być stosowane bez
albo z trójnikami, które w produkcji (przy spienianiu) pozostają w szczelinach między płytkami.
Trójniki te wykonane są z termoplastycznego tworzywa polieten-poliuretan.

Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do
stosowania i aktualne atesty.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
Zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 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.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
2.4. izolacja przeciwwilgociowa
Izolacje pionowe mogą być wykonywane z:
− lepików,
− emulsji,
− asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

4. TRANSPORT
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały
można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy zwrócić uwagę na:
− powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o
szerokości większej niż 2mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym,
− podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne,
− izolacje na zewnątrz powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym
zadaszeniem,
− temperatura zewnętrzna przy której można prowadzić roboty izolacyjne lepikami na gorąco
wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepików na zimno 10°C,
− zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niż 10cm,
− grubość lepiku między warstwami pary powinna wynosić 1-1,5mm,
− załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione,
− szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione.
5.3.Systemy izolacyjne
Systemy izolacyjne stosować wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiałów,
- badanie podłoży i podkładów,
- przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania robót,
- wykonania izolacji poziomej,
- wykonania izolacji pionowej,
- zabezpieczenia elementów drewnianych,
6.2. Wymagania szczegółowe
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
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wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
− dostawę materiałów,
− przygotowanie i oczyszczenie podłoży,
− zabezpieczenie obszaru robót,
− wykonanie izolacji wraz z ochroną,
− prace porządkowe,
− badania na budowie i laboratoryjne.
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
− PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
− PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
− PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
− PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
− PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
− PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
− PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
- PN-EN 822:1998. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
- PN-89/B-04620. Materiały i wyroby termoizolacyjne.
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RYNNY, RURY SPUSTOWE ORAZ OBRÓBKI
BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem rynien, rur spustowych oraz obróbek w ramach Termomodernizacji
Przedszkola nr 4 Łaziskach Górnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych z pokryciem dachowym realizowanych w ramach zadania określonego w
pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- obróbki blacharskie
- rynny i rury spustowe
- transport sprzętu na/z miejsca pracy
- prace porządkowe na terenie robót,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne
1.5. Informacje o terenie budowy:
Warunkiem wejścia na budowę jest pozytywny wynik badania materiałów dostarczonych na budowę.
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i świadectw kontroli stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymogami dokumentacji technicznej i PN.
1.6. Zakres robót objętych specyfikacja techniczna
Zakres prac związanych wykonaniem poszycia w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1
zawiera:
− obróbki ścian szczytowych ,dachu budynku z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7mm;
− rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 1,0 mm;
− pozostałe obróbki blacharskie na dachu jak obróbki przy trzonach kominowych z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7 mm
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami
atmosferycznymi;
- zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycja podczas prac na wysokości;
2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
2.1. Blacha stalowa cynkowo-tytanowa i ocynkowana
Do konstrukcji obróbek blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa cynkowo-tytanowa i
ocynkowana o grubości 0,7mm, o powłoce z cynku z wykwitem nie mniejszej niż 275 g/m2).
2.2. Orynnowanie.
Do konstrukcji oprzewodowania powinna być stosowana blacha cynkowo-tytanowa gr. 1,0 mm o
powłoce z cynku z wykwitem nie mniejszej niL 275 g/m2). Wszystkie materiały powinny spełniać
wymagania norm lub mieć atesty.
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2.3. Łączniki.
Łączniki i elementy do mechanicznego łączenia i mocowania: żabki i łapki (z blachy cynkowotytanowej
i ocynkowanej), języki blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu
ocynkowanego miękkiego Fi.1,5-2,0mm, gwoździe blacharskie ocynkowane. Spoiwo cynowoołowiowe do lutowania, zawierające min.40% cyny. Wszystkie materiały powinny spełniać
wymagania norm lub mieć atesty.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.
Blacha stalowa cynkowo-tytanowa i ocynkowana bez względu na postać składu (arkusz, zwój)
powinna być składowana w miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej
od podłoża zapewniającej odpowiednie przewietrzanie. Sposób ułożenia materiału nie powinien w
żaden sposób narażać go na uszkodzenie powłoki ocynkowanej, zwłaszcza na przełamanie.
Rozmieszczenie składowanego materiału powinno zapewniać swobodne podjecie do zabudowy
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostałych (skutkuje to niepotrzebnym narażeniem
na uszkodzenia).
Rury i rynny spustowe powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni w
położeniu poziomym.
Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leżeć na równych podkładach i stykać sie z nimi na całej
długości.
Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1m. Ostre krawędzie stojaków i środków transportu
stykające sie z rynnami należy zabezpieczyć (np. deskami). Kształtki pakowane w tekturowe pudła
powinny być składowane pod zadaszeniem.
2.4. Badania na budowie.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje
inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi
potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt i transport.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt - roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego typu
sprzętu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno zostać odebrane przez inspektora nadzoru.
Transport - materiały, elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem
lub utrata stateczności oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach transportu
powinno odpowiadać warunkom składowania. Zaleca sie by załadunek i rozładunek był wykonywany
ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego
zgniatania elementów i ich rzucania.
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych.
4. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które zapewnia
osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Obróbka blacharska.
Roboty mogą być wykonywane w każdej porze roku przy temperaturze do –15st.C.
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Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pękniecie
blachy lub odpryśniecie cynku. Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na podłoże z betonu lub tynku
cementowego i cementowo-wapiennego, należy unikać bezpośredniego stykania sie blach z metalami
mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium – w takim wypadku należy blachę
oddzielić warstwa papy lub innym materiałem izolacyjnym.
Do robót blacharskich można przystąpić po:
- sprawdzeniu zgodności z dokumentacja techniczna wykonania podłoża (w tym również
odpowiednich spadków) oraz podkładów pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia ppoż., itp.;
- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych, które ze względów
technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich);
- po odczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i zanieczyszczeń.
Wymagania ogólne dla podłoża:
- Pochylenie połaci powinno być zgodne z wymaganiami normowymi;
- podłoże powinno być równe, prześwit pomiędzy łata kontrolna długości 3m przyłożona do połaci
równolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien być większy niż 5mm, a przyłożona
wzdłuż spadku – nie większy niż 10mm.
- podłoże powinno być zdylatowane w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych;
- styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnie połaci, styki ze ścianami oddzielenia
ppoż., itp.
Powinny być odpowiednio ukształtowane;
- w podłożu powinny być osadzone haki rynien;
- krawędzie podłoża, zwłaszcza pasma okapowe powinny być usztywniane;
Wymagania szczegółowe dla podłoża drewnianego:
- deski powinny być obrzynane, grubości 20÷32mm i szerokości 12-15cm;
- deska okapowa powinna mieć grubość co najmniej 30 mm i wystawać poza czoło krokwi 3-5cm;
- odstęp pomiędzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana _5mm;
- deski powinny być czyste (nie wolno stosować desek z rusztowań i deskowań zabrudzonych zaprawa
lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;
- wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%;
- każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami ocynkowanymi wbitymi tak
głęboko, aby ich łebki nie stykały sie z blacha pokrycia; styki czołowe desek robi sie na krokwiach;
- kosze, okapy o szerokościach ~30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach połaciowych, wokół
kominów, itp. Robi sie z desek ułożonych szczelnie na styk lub przylgę; szczelnie ułożone deski pod
kosze dachowe , koryta odwadniające oraz pasma okapowe zaleca sie ponadto kryć papa;
- połacie pokrywa sie arkuszami blachy układanymi dłuższymi bokami prostopadle do okapu („na
stojąco”), zwracając uwagę, aby ich górne zagięte brzegi leżały na desce. Jeśli trafia na szczelinę w
deskowaniu, to należy wystający pasek ściąć wzdłuż krawędzi deski i ponownie zagiąć;
- złącza arkuszy wykonuje sie następująco:
Prostopadle do okapu – na rąbki stojące podwójne wysokości 2,5do 4,5cm;
Równolegle do okapu – na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne; pojedyncze przy pochyleniu połaci
_20°, podwójne przy pochyleniu mniejszym od 20°;
Na kalenicy i w narożach dachu – na rabki stojące podwójne wysokości od 3,5 do 4,5cm;
- połączenia równoległe do okapu (poziome) w sąsiadujących ze sobą pasmach powinny być
wzajemnie przesunięte co najmniej 10cm, natomiast połączenia prostopadłe do okapu (na rabki
stojące) powinny być w oby połaciach przesunięte względem siebie o połowę arkusza;
- arkusze blachy mocuje sie żabkami i łapkami oraz przybija do deskowania gwoździami
blacharskimi.
Pas okapowy robi sie z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych. Jego złącza w szwach
równoległych i prostopadłych do okapu wykonuje sie na rabki leżące pojedyncze lub podwójne. Pas
okapowy mocuje sie do deskowania połaci żabkami i ocynkowanymi gwoździami.
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Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych , podokiennikach itp.) wykonuje sie z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5÷0,6mm.
Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z
odpowiednim spadkiem.
Arkusze z blach stalowych łączy sie na rąbki pojedyncze leżące o szerokości 15 do 20 mm lub na
rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm
Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy powinien
być zakryty z boków blacha odgiętą w dół i oblutowany. Obróbki blacharskie przy kominach, na
murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy wietrznikach, masztach, dylatacjach, itp. robi sie z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5÷0,6mm. Złącza blachy przy kominach i murach miedzy sobą i z
blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi sie na rabki leżące podwójne.
Instalacja odgromowa – istniejącą instalacje należy zdemontować przed termorenowacją a następnie
odtworzyć z zachowaniem wszystkich czynności zgodnych z wymaganiami PN.
Orynnowanie-oprzewodowanie
Przy montażu elementów pionowych oprzewodowania należy zwrócić uwagę na bezkolizyjności
przebiegu w stosunku do innych przebiegających w pobliżu instalacji.
Przejścia przez przegrody poziome stropów powinny być dylatowane warstwa poślizgowa z pianki PU
lub taśm styropianowych. W strefie leja zlewnego w czynnościach łączenia z warstwami izolacji
wodoszczelnej i uszczelniania krawędziowego należy wykonywać ściśle wg wskazówek producenta
kompletnego systemu odwodnień.
5. Kontrola jakości robót i materiałów
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 4, co powinno zostać potwierdzone:
- protokołami odbiorów międzyoperacyjnych parafujących prawidłowe przygotowanie podłoża,
prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających;
- protokołami badan kontrolnych lub zaświadczenia o jakości użytych materiałów

6. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:
- Dla robót dotyczacych obróbki blacharskiej - [m2] pokrytej powierzchni
- Dla robót dotyczących orynnowania - [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych
7. Odbiór robót
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza sie:
- zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczna;
- materiały;
- wygląd zewnętrzny pokrycia;
- umocowanie i rozstawienie żabek;
- połączenia i umocowania arkuszy;
- wykonanie i umocowanie pasów usztywniających;
- rynny i rury spustowe;
- zabezpieczenia elewacyjne;
- szczelność pokrycia.
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór
częściowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest
niemożliwy lub utrudniony).
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Badania wykonuje sie podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie niższej niż
+5st.C.Wyniki badan należy wpisać do dziennika budowy.
Sposoby sprawdzania:
- Zgodność z dokumentacja techniczna sprawdza sie przez porównanie wykonanych robót
blacharskich z
dokumentacja opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny
zewnętrzne , pomiary oraz konieczne próby;
- materiały kontroluje sie bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy
lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej;
- Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia sie przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania
takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości szwów do okapu,
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych
odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5mm odchylenia od sznurka
naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do
5mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.;
- Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z
projektem umocowania i rozstawu żabek, łatek ii jeżyków i powinno być przeprowadzone w czasie
trwania robót;
- Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza sie w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na
kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i
umocowania arkuszy są zgodne z projektem.
- Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania
robót i
stwierdzeniu zgodności z projektem;
- Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach;
- Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy,
kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;
- Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczególnie
narażonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to
możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać woda przez 10 minut w sposób podobny do działania
deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia, albo czy nie
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający
odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia;
- ocena końcowa, – Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z
projektem i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badan
da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nienadających sie do usunięcia, ani niewpływających na szczelność
pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym
obniżeniem wartości robót.
Orynnowanie – oprzewodowanie
Sposób sprawdzenia zgodności:
- Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z założeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementów systemu . Należy także sprawdzić, czy elementy te
nie maja wgnieceń, dziur, pęknięć;
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Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: połączeń w
szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od prostoliniowości i
pionu; Należy także sprawdzić, czy rury te nie maja dziur, wgnieceń i pęknięć. Pionowość sprawdza
sie pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5mm.
8. Podstawa płatności
Obróbki blacharskie - płaci sie za ustalona ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie;
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń;
- uporządkowanie stanowiska pracy
Orynnowanie – płaci sie za ustalona ilość [mb] obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie;
- zmontowaniu, umocowanie i zabezpieczenie połączeń;
- uporządkowanie stanowiska pracy.
9. Przepisy i normy związane.
Normy:
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym deskowaniu.
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
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