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OST -   WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych związanych z 
realizacją zadania pn: „Remont pomieszczeń garażu i przebudowa budynku gospodarczego” w 
Zielonej Górze przy ul. Spokojnej 1. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zleceniu  i
realizacji robót wymienionych powyżej. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót
zawarte w specyfikacji  technicznej – część ogólna, należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii
wykonania robót zawartej w specyfikacjach szczegółowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Zakres w/w robót obejmuje wszelkie prace budowlane związane z remontem pomieszczeń garażu i
przebudową budynku gospodarczego w zakresie geometrii i konstrukcji dachu oraz wyburzenia ściany.
1.4.Niektóre określenia podstawowe:
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1) Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów.
2)  Laboratorium  –  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  niezbędne  do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
3) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.
4)  Projektant  –  uprawniona  osoba  /zespół/  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
technicznej.
5) Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w niniejszym
kontrakcie.
6) Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do
wydawania aprobat technicznych.
7) Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono
odpowiedni  stopień  zaufania,  że  należycie  zidentyfikowano  wybór,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania.
8)  Dziennik  budowy  –  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami,
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
9) Księga obmiaru – akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
10) Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
11)  Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w  formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
12) Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
13) Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi.
Przekazanie terenu budowy.
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Zamawiający  w terminie  określonym w warunkach umownych  przekaże  Wykonawcy  teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST. 
Dokumentacja projektowa i powykonawcza.
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych:

1) dokumentacja – opis przedmiotu zamówienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) przedmiar robót

Dokumentacja - projekt budowlany 
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane
przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inżyniera
po uzgodnieniu Projektantem.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  inne  dokumenty  przekazane  wykonawcy
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych,  a  o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub
interpretacji  tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowy  musza  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie
materiały  lub  elementy  budowli  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  wykonany  zakres  robót
rozebrany na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego
robót w szczególności:
1 utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem
osób nieupoważnionych,

2 fakt  przystąpienia  do  robót  wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w sposób
uzgodniony  z  inwestorem  przez  umieszczenie  w  miejscu  uzgodnionym  z  inwestorem  tablic
informacyjnych, tablice te  będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót,

3 w  czasie  wykonywania  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych,

4 wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,

5 wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy
przed  uszkodzeniem  spowodowanym  jego  środkami  transportu  lub  jego  podwykonawców  i
dostawców.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie:
1 przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego,
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2 stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i
będzie  miał  szczególny  wgląd  na  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  dróg
dojazdowych  ostrożności  zabezpieczenia  przed  środkami  zanieczyszczeniami  powietrza  pyłami  i
gazami, możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie  budowy,
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  wszystkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat robót albo przez personel wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.
Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów  od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążeń  na  oś  przy  transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  zawiadomiony
inwestor.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w
szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  prac  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 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.
Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę robót i  wszelkie materiały i  urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca będzie
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,
aby budowla lub jej  elementy były  w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw,  przepisów i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  pisemnie  wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia.
2. MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i  odpowiednie  aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
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ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego
źródła  spełniają  wymagania  ST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny
spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskim  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których
mowa w ST. 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż  miejscowych, włączając w to wskazane przez Zmawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek  złoża.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym  opłaty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy
zasypce  i  rekultywacji  terenu po  ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z
wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą
wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
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 nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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.
Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  ten  winien  być  zgodny  z  oferta
wykonawcy,  wymaganiami  ST,  projektem  organizacji  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST
i  wskazaniami  inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt  przez wykonawcę
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego
sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu.  Przy  mechanicznym  wykonywaniu  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym,
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu  musi  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
Projektowej,  ST  i  wskazaniach  inwestora,  w  terminie  przewidzianym  kontraktem.  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 kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną
przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  przetargowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w  czasie  przez  niego  wyznaczonym  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu
wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi  Wykonawca.  Przedmiot  umowy  realizowany  będzie  w
czynnym  obiekcie,  w  związku,  z  czym do  obowiązków  Wykonawcy  należeć  będzie  zabezpieczenie
miejsca prowadzenia robót w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla przebywających tam
osób.  Prace  hałaśliwe  i  uciążliwe  dla  pracujących  tam  osób  należy  wykonywać  w  godzinach
uzgodnionych z Zamawiającym.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola związana z wykonaniem pokrycia powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót
zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm,  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót.
Wyniki  przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę
robót uznać  za niezgodną z wymaganiami normy i  po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie.  Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu  wykonanych
robót z Dokumentacją Projektową, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i
pomiarów.  Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymogom  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać
akceptację Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i  przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja projektową, ST i
poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:
1 organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót,
2 organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót,
3 zasady BHP,
4 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

(kierowników z odpowiednimi uprawnieniami),
5 system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
część szczegółową zawierającą:
1 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
2 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli
inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonania jest zadawalający.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  ST.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich
częstotliwości  są  określone  w ST,  normach i  wytycznych.  W przypadku,  gdy nie  zostały  one tam
określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z
kontraktem.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  przeprowadzeniem  badań  materiałów
ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później  jednak  niż  w terminie  określonym w programie zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań należy
wykonywać na odpowiednich formularzach.
Badania prowadzone przez inwestora.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy
są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i  ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione
będą przez Wykonawcę.
Atesty, jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST
w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  ze  ST  to  takie  materiały  lub  urządzenia
zostaną odrzucone.
Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
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 imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inwestora.  Do  Dziennika  Budowy  należy  wpisywać  w
szczególności:
1 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
3 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
4 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
5 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
6 uwagi i polecenia Inżyniera,
7 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
8 zgłoszenia i  daty  odbiorów robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych i  końcowych

odbiorów robót,
9 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
11 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
12 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
13 wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał
14 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inżynierowi  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca
podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  Dziennika
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma
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uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w programie jakości.  Dokumenty te stanowią
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego,
15 protokoły przekazania tereny budowy,
16 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
17 protokoły odbioru robót,
18 protokoły z narad i ustaleń,
19 korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie.
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  Inżyniera  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach przetargowych.
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach
oraz  KNNR  -ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  całym
okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. Zapisy te
muszą  uwzględniać  proces  częściowych  odbiorów,  odbioru  ostatecznego,  dla  których  będzie
opracowany harmonogram odbioru robót.
Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,
dokonywanym przez
Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
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
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poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Przy odbiorze częściowym powinny być
dostarczone następujące dokumenty:
1 dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie

wykonywania robót,
2 Dziennik Budowy,
3 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
Odbiór końcowy
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 Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inżyniera  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 ST.
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
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
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:
1 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
2 Specyfikacje Techniczne,
3 Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
4 Dzienniki Budowy,
5 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ,
6 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
7 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających
wyznaczy komisja.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :
2 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
3 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
4 aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
Odbiór ostateczny
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Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe dane zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje  techniczne  w różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy,  przepisy  branżowe,
instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  rysunkami  i
specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.  Rozumie  się,  ze  wykonawca  jest  w  pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie później ni  30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami  krajów  UE  lub  beneficjantów  programu  ISPA  w  zakresie  przyjętych  przez  polskie
ustawodawstwo.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
    

SST-B-01   ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV - 45 111 300-1

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn: „Remont pomieszczeń garażu i przebudowa
budynku gospodarczego” w Zielonej Górze przy ul. Spokojnej 1. 
1.2.Zakres stosowania ST
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robót ujętych w ST
Specyfikacja obejmuje następujące roboty rozbiórkowe: 

-  rozbiórkę dachu płaskiego żelbetowego z płyt korytkowych pokrytych papą,
-  rozbiórkę dachu płaskiego w konstrukcji drewnianej, pokrytego papą,
- wyburzenie ściany między garażami.

oraz sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontaży.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową , przepisami  BHP ,STS  oraz poleceniami Inżyniera
2. MATERIAŁ
W wyniku prac rozbiórkowych i demontażu uzyskane zostaną następujące materiały:
- deski drewniane z rozbiórki dachu,
- gruz z rozbiórki stropodachu żelbetowego i ściany murowanej. 
Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zutylizuje oraz wywiezie na miejskie wysypisko śmieci.
3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT.
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać sposobem ręcznym. 
Należy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących  znaleźć  się w
pobliżu  miejsca  (strefy)  rozbiórki,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  BHP  przy
wykonywaniu robót budowlanych. 
4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH.
Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje:
1)  sprawdzenie  przygotowania  brygady  roboczej  do  wykonywania  robót  rozbiórkowych  i
demontażowych (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),
2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju i grupy oraz określenie ich
ilości,
3) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.
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5. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
6. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
1)  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Część  I  Roboty
ogólnobudowlane ITB wydanie III,
2)  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003.  (Dz.  U.  Nr  47  poz.401)  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót rozbiórkowych,
3) Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami

SST-B-02 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
KOD CPV – 45261000-4

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
konstrukcji drewnianej i pokrycia dachowego związanych z realizacją zadania pn.:   „Remont 
pomieszczeń garażu i przebudowa budynku gospodarczego” w Zielonej Górze przy ul. Spokojnej 1.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Określenia  podstawowe Określenia  podstawowe  zostały  podane  w  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne.
1.4.Zakres robót objętych SST:
- wykonanie i montaż drewnianej konstrukcji dachu
- impregnacja elementów drewnianych
- wykonanie pokrycia z blachy płaskiej, powlekanej na rąbek stojący
- wykonanie opierzeń
- montaż rynien i rur spustowych
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, normami budowlanymi , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.MATERIAŁY
2.1 Panele dachowe z blachy płaskiej, powlekanej na rąbek stojący.
2.2  Blacha  tytanowo-cynkowa, powlekana  gr.  min.  0,7  mm  na  pasy  nadrynnowe  i  obróbki
dachowe. 
2.3. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i  ogniem.  Preparaty  do  nasycenia  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  –  Instrukcja
techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem. 
Do konstrukcji drewnianej stosuje się drewno kl.  C24 według następujących norm państwowych:
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

a) Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa
b)

Klasy wytrzymałości (wartości charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i 
świerkowego o wilgotności 12% (wg PN-B-O3150:2000)

Rodzaje właściwości Oznaczenie Klasy  drewna  konstrukcyjnego  litego  o
wilgotności 12%

C24 C30 C35 C40
                                                             Wytrzymałość, N/mm2

Zginanie f m,k 24 30 35 40

Rozciąganie wzdłuż włókien f t,0,k 14 18 21 24

Rozciąganie w poprzek włókien f t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4
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Ściskanie wzdłuż włókien f c,0,k 21 23 25 26

Ściskanie w poprzek włókien f c,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3

Ścinanie f v,k 2,5 3,0 3,4 3,8

Sprężystość, kN/mm2

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E 0,mean 11 12 13 14

5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4

Średni moduł sprężystości w poprzek włókien E 90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47

Średni moduł odkształcenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88
Gęstość, w kg/m3
Wartość charakterystyczna ρ k 350 380 400 420

Wartość średnia ρ mean 420 460 480 500

Uwaga: dla innych gatunków krajowego drewna iglastego wartości charakterystyczne ustala się mnożąc
wartości z tablicy przez współczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodłowego 0,8.

c) Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30 C35

Sęki w strefie marginalnej
Sęki w całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokość słojów
Oblina

do 1/4
do 1/4
do 7 %

1/1
1/1

Niedopuszczalna
Niedopuszczalna

4 mm
Dopuszczalna na długości dwu
krawędzi do ¼ szerokości lub

długości

1 do 1/2
1 do 1/3
do 10 %

1
1/1

Niedopuszczalna
Niedopuszczalna 6 mm

Dopuszczalna na długości
dwu krawędzi do ¼

szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 75 mm
Wichrowatość - 6 % szerokość
Krzywizna poprzeczna - 4 % szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówności  płaszczyzn  –  płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równoległe,  boki  prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość – niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy

Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe niż
- w długości do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20 % ilości
- w szerokości do +3 mm lub do – 1 mm
- w grubości do + 1 mm lub do -1 mm

Odchyłki wymiarowe bali  jak dla desek
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

- dla łat o grubości do 50 mm
- w szerokości do +2 mm lub i – 1 mm dla 20 % ilości
- w grubości do + 1 mm lub i – 1mm dla 20 % ilości

- dla łat o grubości powyżej 50 mm
- w szerokości do +2 mm lub i – 1 mm dla 20 % ilości
- w grubości do + 2 mm lub i – 1mm dla 20 % ilości
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Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe
niż + 3 mm i – 2 mm
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3
mm i -2 mm.

Łączniki
a) płytki kolczaste 
b) Śruby – należy stosować:

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002
- śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/82151

c) Nakrętki – należy stosować:
- śruby sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002
- śruby kwadratowe wg PN – 88/82151

d) Podkładki pod śruby – należy stosować podkładki kwadratowe eg PN-59/M-82010
2.4. Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie  środki  dopuszczone do stosowania decyzją  ITB oraz spełniające
wszystkie wymagania zawarte w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.
3.SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
- wkrętarka
- nożyce do blachy 
- zestaw wkrętów do obróbek
- zestaw wkrętów do montażu paneli
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Warunki  i  sposób  transportu  i  składowania  poszczególnych  materiałów  powinny  być  zgodne  z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiały i elementy
mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały  i  elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały i elementy
z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  utwardzonym  podłożu.  Elementy  powinny  być
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować
ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
5.ODBIÓR MATERIAŁÓW
Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiałów. Odbiór powinien być dokonany po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych,  aprobat  technicznych  i  innych  dokumentów
odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.
6.TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT 
6.1.Konstrukcja dachu
- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.
- Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować 
  wzorniki (szablony)z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt  
  twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę
  należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.
-  Wiązary  należy  wykonać zgodnie  z  normą PN-EN 14250.  Produkcję zlecić do  specjalistycznego
zakładu prefabrykacji. Płytki kolczaste wciskać w drewno za pomocą specjalistycznych urządzeń - pras
hydraulicznych, na stolikach lub stołach montażowych.
-Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości  
 projektowanych więcej niż 0,5 cm.
- Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być  
  większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców   
  elementów.
-Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów:

±2cm w osiach rozstawu wiązarów,
±1cm w osiach rozstawu krokwi.

6.2.Pokrycie dachu blachą ma rąbek stojący
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6.2.1. Roboty przygotowawcze
-Ułożenie  na  dźwigarach  drewnianych  folii  paroprzepuszczalnej  z  zakładem  15cm  i  zamocowanie
zszywkami do krokwi. 
Folię (wysokoparoprzepuszczalną) można przełożyć przez kalenicę – nie rozcinać. Przy instalowaniu
folii przestrzegać zaleceń producenta folii zwracając szczególną uwagę na sposób postępowania przy
kominach i otworach wentylacyjnych.
Folia nad okapem może być wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny spływały do rynny
lub  pod  rynnę  wtedy  czapy  śnieżne  i  lód  nie  zatykają  szczeliny  wentylacyjnej  przy  okapie.  Folia
powinna być przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocą taśmy dwustronnie klejącej.
- Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania konstrukcji dachowej - należy zmierzyć
  przekątne, które powinny być sobie równe.
6.2.2. Montaż blachy na rąbek stojący 
1. Przygotowanie stanowiska pracy
2.  Montaż rozpoczynamy od położenia membrany paro przepuszczalnej
3.  Następnie do krokwi przytwierdzamy kontrłaty i płyty OSB o gr. 19 mm.  (Alternatywnie łaty. 
Rozstaw łat powinien wynosić 25 centymetrów. )
4.  Należy pamiętać, by podczas montażu kontrłat i łat zamontować pasy podrynnowe i nadrynnowe.  
5.  Kolejnym krokiem jest układanie paneli. Montaż zaczynamy od skraju dachu, najlepiej od strony, 
od której najczęściej wieje wiatr.
Należy zwrócić szczególną uwagę, by panel położony był prostopadle do okapu. Ułatwi to montaż 
pozostałych paneli.
Dolna krawędź pierwszego panelu powinna licować się z zagięciem obróbki okapowej.
6. Po wyznaczeniu kąta prostego, wewnętrzną część panelu mocuje się do każdej łaty za pomocą 
wkrętów, w miejscu przygotowany otworów. Arkusz montuje się wkręcając wkręt na środku otworu. 
Wkręty należy wkręcić na tyle mocno, aby umożliwić pracę arkusza związaną z rozszerzalnością stali 
pod wpływem temperatury.
Całą połać układamy według następującego schematu:
- dwa ostatnie arkusze skrajne arkusze, których nie docinamy, oraz pierwszy, przedostatni arkusz, 
montujemy do wszystkich łat; środkowe arkusze przytwierdzamy do: górnej łaty, trzech dolnych łat i 
do co drugiej łaty.
7. Kolejne arkusze montujemy dociskając panel w zamku, kierując się od strony okapu do kalenicy.
W celu dociśnięcia arkusza można użyć gumowego młotka. Należy pamiętać, by dolne krawędzie 
arkuszy były w jednej linii względem siebie.
8.  Szczególnej uwagi wymaga montaż ostatniego arkusza, który najczęściej wymaga docięcia. W tym 
celu należy narysować linię w miejscu zakończenia połaci, a następnie dociąć panel tak, aby sięgał 30 
mm poza krawędź połaci. Do cięcia można użyć nożyc ręcznych lub elektrycznych.
Nadwyżkę blachy należy odgiąć do góry tak, aby utworzył się rąbek.
Następnie panel mocuje się do deski szczytowej za pomocą wkrętów, w miejscach uprzednio 
wywierconych otworów o średnicy większej niż 3 mm.
9. Kolejnym krokiem jest montaż obróbek kalenicowych. Są to dwa elementy: gąsior i obróbka 
podgąsiorowa.
Obróbkę podgąsiorową należy zamontować w pierwszej kolejności, przytwierdzając ją wkrętami typu 
Farmer. Aby wyznaczyć miejsce montażu należy przyłożyć gąsior w szczycie dachu i zaznaczyć na 
panelu miejsca, w których wypadają krawędzie gąsiora. Obróbki podgąsiorowe montuje się 20 
milimetrów powyżej narysowanej linii, tak aby zostały przykryte gąsiorem. Zapewni to swobodny 
przepływ powietrza pod gąsiorem. Należy pamiętać, by obróbkę zamocować nie do łat, lecz do połaci, 
najlepiej dwoma wkrętami do blachy.
Następnie instalujemy gąsior, mocując go do obróbki podgąsiorowej wkrętami samowiercącymi, w 
odstępach nie większych niż 50 centymetrów. Zakład obróbki powinien wynosić przynajmniej 10 
centymetrów.
Pozostaje jeszcze montaż wiatrownicy, którą mocuje się do deski szczytowej wkrętami 
samowiercącymi. W ten sam sposób montuje się wiatrownicę na drugim końcu połaci.
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachowej i podkładu pod pokrycie blachą
na rąbek stojący powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami
ujętymi w Polskich Normach.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Nie
dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął.
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania
ponownie.
Kontrola  wykonania  więźby  i  podłoża  powinna  być  przeprowadzona  przed  przystąpieniem  do
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN-80/B – 10240 p. 4.3.2
Zasady  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  wymogami  norm  branżowych  oraz  zasad  sztuki
budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano części ogólnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie.
8.ODBIÓR POKRYCIA DACHOWEGO OBEJMUJE:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu,
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
  konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
9.OBMIAR ROBÓT
- Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianej konstrukcji dachu
jest 1 m3 wykonanej konstrukcji.
-  Jednostką  obmiarową  robót  budowlanych  polegających  na  wykonaniu  podłoża  dachu  jest  1  m2

wykonanej powierzchni.
- Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji drewnianej, m2 podłoża, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie pokrycia dachu,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
11. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN-844-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN-844-1:2001. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy wspólne dla drewna okrągłego i
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN-10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
Samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1: Stal.
PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z
blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich.
PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane
PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.

 SST-B-03  OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
KOD CPV – 45261310, KOD CPV – 45261320

1. WSTĘP
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1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST  jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych związanych z realizacją zadania  pn.:   „Remont pomieszczeń garażu i przebudowa 
budynku gospodarczego” w Zielonej Górze przy ul. Spokojnej 1. 
1.2.Zakres stosowania SST
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 dotyczą obróbek blacharskich, montażu rynien i rur spustowych 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  zostały  podane  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych. Wymagania Ogólne.
2. MATERIAŁY
 Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć dokumenty
potwierdzające  ich dopuszczenie  do  obrotu  i  powszechnego stosowania  w budownictwie.  Materiały
powinny  spełniać  wymagania  techniczne  i  estetyczne.  Rynny  i  rury  spustowe  wykonać  z  blachy
tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm.  
3.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Arkusze  blachy  powinny  być  w  czasie  transportu  i  składowania  odpowiednio  oznakowane  i
zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się na arkuszach powinny zawierać podstawowe dane związane
z  odpowiednimi  normami  i  świadectwami.  Sposób  składowania  podany  przez  producenta  powinien
określać przewidziane odległości pomiędzy stosami lecz nie mniej niż 80 cm. 
4.SPRZĘT 
Sprzęt przewidziany do realizacji ww robót dekarskich będzie sprzętem ręcznym lub specjalistycznym
narzędziem w ograniczonym zakresie.
5.TECHNOLOGIA  I  OGÓLNE  WYMAGANIA  WYKONANIA  I  MONTAŻU  OBRÓBEK
BLACHARSKICH I RUR SPUSTOWYCH.
Rynny powinny być zamontowane tak, aby wewnętrzna krawędź była 0 10-15 mm wyżej od krawędzi
zewnętrznej  ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Rury spustowe montować do nowych haków
rynnowych.  Prace,  których  jakość  będzie  budziła  uzasadnione  wątpliwości,  co  do  zgodności  z
warunkami  określonymi  w  specyfikacji  technicznej  nie  będą  odebrane,  a  ich  odbiór  nastąpi  po
wykonaniu robót zgodnie ze specyfikacją.
6.ODBIÓR ROBÓT

Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien  obejmować sprawdzenie  ich właściwości  technicznych  zgodnie z  wymaganymi
odpowiednich  norm  przedmiotowych,  aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych  dokumentów
odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat bezpieczeństwa, certyfikat
zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna). 
Materiały  dostarczone  na  budowę  muszą  być  właściwie  oznakowane,  odpowiednio  znakiem
bezpieczeństwa,  znakiem  budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.  Ponadto  na  materiałach  lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje,  w tym instrukcja określająca zakres i sposób
stosowania.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien rur spustowych.
Odbiór końcowy obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:
-  sprawdzenie  jakości  i  prawidłowości  użytych  materiałów  na  podstawie  protokołów  odbioru
materiałów,
-  sprawdzenie  rynien  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  wymiarów,  rozstawu  i
wykonania  rynien  oraz  połączeń  ich  poszczególnych  odcinków  (przekroju  zakładów,  szczelności
połączeń) i połączeń przy rurach spustowych,
-  sprawdzenie  rozmieszczenia  uchwytów  i  sposobu  wyrobienia  w  nich  spadku  podłużnego  oraz
usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia,
- sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych rynien i rur,
- sprawdzenie spadku i szczelności rynien, należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i kontrolę jej
spływu oraz ewentualnych wycieków,
- sprawdzenie rur spustowych, które polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów rozstawu i
wykonania  rur  oraz  połączeń  ich  w  złączach  poziomych,  umocowania  ich  w  uchwytach  i
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prostoliniowości,
- należy również stwierdzić czy rury nie mają wgnieceń i pęknięć. 
Rynny  i  rury  spustowe  oraz  obróbki  blacharskie  wykonane  niezgodnie  z  warunkami  specyfikacji
techniczne nie mogą być przyjęte, musza być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.
3. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe
- wymiana rynien i rur spustowych - mb
- wymiana obróbek blacharskich - m2

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
5. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

Warunki zawarte w szczególności w normach PN-73/H-92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002,
PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U)

         SST-B-04 MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ 
KOD CPV – 45421148-3 (BRAMY) 

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót budowlanych – montażu stolarki budowlanej - związanych z realizacją zadania pn: „Remont 
pomieszczeń garażu i przebudowa budynku gospodarczego” w Zielonej Górze przy ul. Spokojnej 1. 
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Określenia  podstawowe Określenia  podstawowe  zostały  podane  w  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne.
1.4.Zakres robót objętych SST:
- dostawa i montaż stolarki budowlanej wg zestawienia i obmiaru na budowie
- montaż stolarki budowlanej – drzwi zewnętrznych i bramy
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy  montażu  stolarki  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-88/B-10085  Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
1 Brama  zewnętrzna  stalowa,  malowana  proszkowo, podnoszona  z  podwójnym  zamkiem  w

wykonaniu nierdzewnym
2 Drzwi zewnętrzne – stalowe, malowane proszkowo,
6. Pianka montażowa
7. Silikon
3. SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  montażu  stolarki,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
elektronarzędzi  i drobnego sprzętu budowlanego
4. TRANSPORT
Pakowanie i magazynowanie stolarki.
Przechowywanie  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi.  Transport  stolarki  należy  wykonać  zgodnie  z
wymogami  aktualnej  normy.  Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed
wpływami atmosferycznymi. Przewożone elementy stolarki powinny być ustawione pionowo na dolnych
powierzchniach.  Wyroby  ustawione  w  środkach  transportu  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające
stabilność i zwartość ładunku.
5. WYKONANIE ROBÓT
Warunki przystąpienia do robót:
- sprawdzić wymiary otworów
- sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych
Montaż stolarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
tj.:
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic
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- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą
- silikonowanie złączy
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu
Przed  osadzeniem stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan  powierzchni,  do
których  ma  przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występowania  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.
Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.
Podczas montażu stolarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w
odległości nie większej niż  200 mm od naroża.
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu
odkształceń podczas zamykania.
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący.
-  między  powierzchnią  profili  a  tynkiem  lub  inną  zewnętrzną  warstwą  licową  należy  pozostawić
szczelinę ok.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą,
-  w  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże,  o  oczyszczonych  z  pyłu  powierzchniach  należy  wstawić
stolarkę na podkładkach lub listwach.
Po ustawieniu drzwi i bram należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi i bram należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a
ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinna być zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.
W szczególności powinna być oceniana :
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
- pion i poziom zamontowanej stolarki drzwiowej
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  postanowieniami  normy  PN-88/B-10085.  Kontrola  jakości
wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
72/B-10180.
7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnię stolarki oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic
8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- prawidłowość montażu,
- pion i poziom zamontowanej stolarki
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości
stolarki jednak nie więcej niż  3 mm na całej długości elementu ościeżnicy.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1mm przy długości przekątnej do 1 m
- 2mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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