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CZĘŚĆ OGÓLNA

1.

Wstęp.

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie robót budowlano ustalonych z inwestorem.
W zakres robót określają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne:
-

Roboty tynkarsko-malarskie
Roboty dekarsko blacharskie i pokrycie dachu
Roboty dociepleniowe
Wykonanie stropów wraz z posadzkami
Wykonanie instalacji elektrycznej

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami,
aprobatami i atestami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
.
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać
będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
1.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel
wykonawcy.
1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
1.10.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.11.Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i SST.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
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warunków umowy ( jakości robót ) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
3. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do
terenu budowy oraz na terenie budowy.
4. Wykonywanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.
5. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia
niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz
wytycznymi.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi
wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiałów celu dokonania kontroli jakości.
6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które
posiadają:
a. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
.
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b. techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a dla każdej partii
dostarczonych materiałów wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań
będą odrzucone.
7. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia 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 i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Uwaga dziennik budowy jest elementem koniecznym tylko dla prac budowlanych, których
wykonanie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
7.2. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde
życzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.3. Pozostałe dokumenty budowy:
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy
spowoduje konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wglądu na życzenie zamawiającego.
8.0. Odbiór robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi wstępnemu,
- odbiorowi końcowemu
.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE I DREWNIANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru konstrukcji budowlanych stalowych i drewnianych dla projektu:

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót

1.3.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i montaż konstrukcji budowlanych..
- Projektuje się wykonanie stropu nad parterem i I piętrem pomieszczenia 0.7 – sala
wystawowa, wg części rysunkowej niniejszego opracowania.
Projektuj się strop na belkach stalowych, belki I-240 w rozstawie 100cm(90cm). Oparcie na
ceowniku C 280 przymocowanym do ścian nośnych. Wypełnienie stropu stanowią płyty
WPS-100 (WPS90) wg rysunków szczegółowych.
- Projektuje się wymianę części dachu z poliwęglanu komorowego na stelażu aluminiowym
wg części graficznej opracowania na dach drewniany konstrukcji płatwowo-kleszczowej oraz
docieplenie wełną mineralną kryty dachówką ceramiczką, kolor do uzgodnienia z
inwestorem.
1.3.1. Konstrukcje stalowe
1.3.2. Konstrukcje drewniane

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
2.1. Konstrukcje stalowe
• prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT
• łączniki, profile montażowe, śruby, marki, materiały pomocnicze

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę:
.
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•
•
•
•
•

Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- Dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127
Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
Dla ceowników wg PN73/H-93460.03

2.2. Konstrukcje drewniane
• prefabrykaty konstrukcji drewnianych obiektu wg PT: więźba z drewna klasy C-24,
zabezpieczone przed korozja biologiczną i ogniem,
• inne elementy drewniane konstrukcji dachowej – wg PT, drewno klasy C24
• ściągi, kotwy, łączniki,
• środki do impregnacji drewna: ogniochronne i grzybobójcze, np. typu FOBOS M-2,
FOBOS M-2/F lub równoważne
3. SPRZĘT

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu
obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez
Urząd Dozoru Technicznego.
4. TRANSPORT.

4.1.

Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez
zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w
kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i
składowania. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników,
podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie
niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy
ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka
transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić
w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności
odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w
miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT
5.1.

Montaż konstrukcji stalowych

Warunki ogólne

Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowiązujących PN
i PN-IEC i zaakceptowanego przez Inżyniera.
5.1.1. Montaż konstrukcji budowlanych stalowych
.
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Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz
osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.
Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być
spełnione wszystkie
niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu.
a) Tolerancje usytuowania podpór:
• Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na
poziomie
fundamentów siatki słupów wg PN-ISO 4464.
•
Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących
nie powinno być większe niż ± 6 mm.
•
Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w
odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub.
•
Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do
kierunku wynosi 1 mm na 20 mm.

wymaganego

b) Tolerancje montażu:
•

Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 mm.

•
Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku
do wymaganego poziomu.
•

Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

•
Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie
pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości, lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę
należy mierzyć od linii
prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu
strzałki ugięcia.
•
Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być
większe niż max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki.
•
Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 długości belki.
•
W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej
powierzchni styku szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być
większe niż 1 mm
lokalu.
c)

Ochrona przed korozją:

• Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki
gruntującej powinna być
oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia
czystości
wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości.
•

Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.

• Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone
do
3
stopnia
czystości
wg
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie
malowane, jeżeli w projekcie nie podano inaczej.
.
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•

Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami do
zabezpieczeń antykorozyjnych:
- farba podkładowa epoksydowa dwuskładnikowa → 2 warstwy o gr.30µm każda
- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskładnikowa→2 warstwy o gr.30µm każda
•
Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz
niezbędne
otwory technologiczne powinny być uzgodnione z Wykonawcą
cynkowania.
Przed
stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu.
•

Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063.

d) Odbiór końcowy
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować
sprawdzenie i ocenę dokumentów
kontroli i badań z całego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest
zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być
sprawdzone:
-

podpory konstrukcji,
odchyłki geometryczne układu,
jakość materiałów i spoin,
stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
stan i kompletność połączeń,

e) Pomiary kontrolne
•
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną
do zachowania wymaganych tolerancji montażu.
•
Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny określający usytuowanie
i rzędne wysokościowe
wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach
ustalone pozycje montażowe słupów.
•
Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być
określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej.
Przemieszczenia od obciążenia
użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane
w projekcie.
•
Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na
końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem
istotnego wpływu temperatury.
5.2. Montaż konstrukcji drewnianych
Montaż konstrukcji drewnianej należy wykonać po osiągnięciu przez podpory i zakotwienia
wymaganej nośności, za zgodą Inspektora Nadzoru, po dokonaniu oględzin miejsca
montażu.
•
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom
aktualnych norm państwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny
być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych lub z udziałem
.
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materiałów drewnopochodnych - drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być
z drewna twardego - dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.
•
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne 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 twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna
wynosić ± 1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie
sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementów wykonywanych według
wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. 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 pełnych lub krokwi: ± 2
cm w osiach rozstawu wiązarów, ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi.
•
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub folii.
•
Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i przed ogniem.
Zabezpieczenie to należy wykonać przed montażem Jakość zabezpieczeń powinna spełniać
wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB oraz w
Projekcie.
•
Łaty dachowe powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak
nie mniej niż 38 x 50 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi
jednym gwoździem okrągłym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Długość gwoździ
powinna być co najmniej 2,5 rażą większa niż grubość łaty.
Wymagania przy odbiorze:
• Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją techniczną i wymaganiami ST
• Prawidłowość wykonania złączy
• Prawidłowość oparcia na podporach
• Zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ogniem
• Odchyłki wymiarowe

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w “Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

•

Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,
.
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•
•
•
•

Spoiny czołowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwości złącza
wg PN-87/M-69722
Styki warsztatowe przekrojów dwuteowych w jednej płaszczyźnie (pasy, środnik)
W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania.
Blachy czołowe powinny być sprawdzone czy nie mają rozwarstwień

6.3. Kontrola konstrukcji drewnianych.
Kontroli podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianych.
Kontrola jakości powinna się odbyć przed montażem elementów konstrukcyjnych i
obejmuje:
• Sprawdzenie wymiarów, wzorników
• Sprawdzenie wilgotności drewna
• Sprawdzenie rodzaju i klasy drewna
• Sprawdzenie zgodności przekrojów z PT

7. OBMIAR ROBÓT
•
•
•
•

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości i jakości.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.

6.

PN-82/S-10052
PN-EN 101631:1999
PN-73/H-92127
PN-EN-100162:1999/
Ap1:2003
PN-EN 100561:2000
PN 73/H-93460.03

7.
8.

PN-89/S-10050
PN-EN 757:2000

9.
10.

PN-B-031250
PN-EN 385

13.
14.

PN-EN -335-1
WTWiOR

15.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo

3.
4.

5.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników
walcowanych na gorąco
Blachy stalowe żeberkowe
Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno.
Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki równoramienne
ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490MPa
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego
spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.
Złącza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE I POSADZKOWE
1 Materiały
.
1.1. Materiały do malowania:
Do malowania elementów budynków mogą być stosowane:
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
• farby na spoiwach :
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej
do zarobienia wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
1.2 Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
wymienionym w p. 1.1,
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z
odpowiednią norma lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie . Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
2.0

Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

3.0

Transport
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiadra
wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.

4.0

Wykonanie robót

4.1

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Podłoże pod malowanie stanowią:
• tynk cementowo-wapienny i gipsowy,
• drewno
• elementy metalowe
• stal konstrukcyjna
.
PRACOWNIA

DeCADa

PROJEKTOWA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Termomodernizacja budynku

13

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:
1. Tynki zwykłe:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń ( np. kurzu, rdzy,
tłuszczy ,wykwitów solnych ). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą . Po umyciu powierzchnia
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
2. Podłoża z drewna, materiałów powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie
większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych.
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej
farby i innych zanieczyszczeń.
3. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i
plam tłuszczu.

4.2.

Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w
p. 4.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu
usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną
kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

4.3

Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- w temperaturze powyżej 25°C , z dodatkowym zastrzeżeniem , aby temperatura podłoża
nie była wyższa niż 20°C.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych przewidzianych

pod
malowanie jest nie większa niż :
- podano w tablicy 1,
- dla podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 4.1
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp.

Rodzaj farby
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczanych
1. Wodą

Największa wilgotność
podłoża, w % masy
4
.

PRACOWNIA

DeCADa

PROJEKTOWA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Termomodernizacja budynku

14

2. Farby na spoiwach mineralno - organicznych

4

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić
należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią
wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych
źródeł ognia.

4.4

Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie w budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
podane w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby
i żądanej jakości robót.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna
zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go
stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach ( np. pędzle,wałki,
agregaty malarskie ),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m²,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia w zakresie bhp,
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

4.5.

Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń pęcherzy i zmarszczeń,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
5.0
5.1

Kontrola jakości
Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać
w następujących terminach:
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia – tynków,
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu,
.
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Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku:
• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni ,
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych ,wilgotności,
• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni ,
• elementów metalowych – czystość powierzchni.
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w
normie PN-B-10020:1968.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie
PN-B-10100:1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości 1 m w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez
przetarcie powierzchni suchą, czysta ręką. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia należy użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach
wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.
5.2

Wymagania w stosunku do powłok malarskich

5.2.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ,odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz reemulgację ,
b) aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń ,odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża . Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.
5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich
5.3.1. Zakres kontroli i badań
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej
niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
.
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•

sprawdzenie odporności na zmywanie.

5.3.2. Metody kontroli i badań
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle
rozproszonym barwi i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie ,kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym
do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,jeżeli na szmatce nie
wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno – włóknistych – przez wykonanie
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą
stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki
należy uznać za dobrą , jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-ENISO 2409.
a) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny ,a następnie dokładne spłukanie jej
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie,
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wysunięciu
jeżeli piana mydlana na
cała badana
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli
i badań.
5.4

Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy
uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione,
należy uznać ,że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i
badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do
zgodności powłoki z wymaganiami. .Po usunięciu niezgodności należy ponownie
skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań.

6.0

Odbiór robót malarskich
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność
wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych
wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w
niniejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być
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odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu
ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego
odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.
7,0

Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•

8.0

zabezpieczenia folią
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów,
przygotowanie zapraw
ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin
uporządkowanie stanowiska pracy.

Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C 81901:2002
PN-C 81914:2002

Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkilowe..
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

DEKARSKO-BLACHARSKICH I WIĘŹBY DACHOWEJ
1.Wymagania ogólne
1.1.Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich.
Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.2.Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasady prowadzenia robót dekarskich i
blacharskich
oraz montażu rynien i rur spustowych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny
załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej
-

demontaż i ponowny montaż rur spustowych na budynku
wykonanie obróbek blacharskich
Wymiana pokrycia części dachu z pokrycia z poliwęglanu

2.Mareriały
Blacha powlekana grubości 0,5 mm, kołki, preparat do izolacji obróbki blacharskiej.
Drewno konstrukcyjne świerkowe/sosnowe
3.Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt dekarski : nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy młotek,
poziomnice, piony, łaty, drabiny, wałki ząbkowane, noże tapicerskie, wałki lub szczotki
dekarskie, szczotki z miękkim włosem (jak do tapet) na długim trzonku, w razie potrzeby
namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.
4.Transport
Załadunek, transport, rozładunek rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny
odbywać się
tak aby zachować dobry stan techniczny.
5.Wykonanie robót
Szczegółowy zakres robót przedstawiony w punkcie 1.2. niniejszego opracowania.
5.1.Ogólne warunki wykonania robót blacharskich
Obróbki blacharskie wykonane z blachy powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkości pochylenia połaci dachowej. Dylatacje konstrukcji dachu powinny być
zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie. Ruchów dachu w taki sposób, aby
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach można łączyć gwoździami blacharskimi. Jednym ze sposobów połączenia blachy
wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabkę lub łapki. Styki z
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pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki
kominów mogą być z wydrą lub bez wydry.
5.2.Przygotowanie, sprowadzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się potrzebny
sprzęt.
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych
nie powinny być mniejsze niż 1.5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25m.
Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w
najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w
odległości mniejszej niż 0,5m od elementów ponad dachowych. Wloty wpustów dachowych
powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed
możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną
niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i
wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni
dachu. Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody
opadowej. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianej
powierzchni dachu. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny
być każdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.
6.Kontrola jakości
6.1.Wymagania ogólne
Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
a/ dokumentację techniczną
b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw
lub
fragmentów pokrycia
c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w
dzienniku budowy:
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a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych
b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości
c/ czy zostały spełnione warunki wykonywania robót – zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
6.2.Zasady kontroli jakości
Kontroli jakości wykonania podlega:
- sprawdzenie połączeń
- sprawdzenie ułożenia warstw pokrycia
7.Jednostki obmiaru
jednostką obmiaru jest:
(m2) obróbki blacharskie, ilość zamontowanych elementów
(m2) powierzchnia pokrycia dachu
8.Odbiór robót
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w
książce
obmiarów kontroli z dokumentacją techniczną.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywna.

9.Przepisy wiązane
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH DACHÓWKĄ
CERAMICZNĄ LUB CEMENTOWĄ
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-09 są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokryć dachowych dachówką
ceramiczną
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót
Zakres robót objętych ST Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie
pokryć dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych. Przedmiotem opracowania jest
określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania
podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich
odbiorów.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” , pkt. 1.4. Podkład
pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999.
Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. Wyroby luzem – pojedynczy
wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych dachówką ceramiczną
i cementową powinny mieć:
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. Sposób
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację
dotyczącą składowanych na budowie materia- łów przeznaczonych do wykonania pokryć
dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
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2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Materiały podstawowe – dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby
ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN
1304:2002/Ap1:2004, – dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, ktore powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 490:2000.
2.2.3. Materiały pomocnicze
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,
– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat
– powinien być ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm,
– nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć
dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej
– są właściwie oznakowane i opakowane, – spełniają wymagane właściwości, wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny
określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności
dachówek),
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych
dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności
(w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996. Dachówki i
kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w
jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne
dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta
wyrobów do wykonania pokrycia dachówką.
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4. TRANSPORT
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym,
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek
wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy
stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie
transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.
5.WYKONANIE ROBÓT
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym
zakończeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i
kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak:
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
– wykonanie kominów i nasad kominowych,
– otynkowanie lub spoinowanie kominów,
– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie
dachowe.
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub
cementowych
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania
dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są
następujące:
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten
moŜe być inny, jeŜeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,
– łaty mocowane wzdłuŜ okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),
– łaty powinny być ułoŜone poziomo i przybite do kaŜdej krokwi jednym gwoździem,
- styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być
mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania
pokrywczego,
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na
całej długości dachu,
– w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien
się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,
.
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– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach
– deski łączone na styk,
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy
przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do
grubości łat,
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty
techniczne,
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy
wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę.
Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady
atmosferyczne.
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych
krawędzi dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą
(tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm.
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi
na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią
inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w
łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem.
Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu
łatą nie powinny przekraczać 10 mm.
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź
cynkowej.
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej
niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach)
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną
5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę),
holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie
objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia
.
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(szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich
uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne
rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia
powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).
5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na
desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy
cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź
dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w
deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny,
końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie
przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego.
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby
łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie
wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki
w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki
zakładkowej ciągnionej i marsylki. Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się
równości powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu a) Przy pokryciu dachówką
karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki prostopadłe
do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości
dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm przy kryciu karpiówką i 5
cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. b) Przy pokryciu dachówką
holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu.
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1metrze długości i 3 cm na całej
długości pasa.
5.6.2.4. Wielkość zakładów Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny
zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki:
– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm,
– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą
dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek
poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa
rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm),
– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy
okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw
dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę),
– holenderki 7-13 cm,
– zakładkowej ciągnionej 7-10 cm,
– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm.
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od
typu pokrycia) i holenderką: – w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta
lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, – w strefie
klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących
wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. b) Przy pokryciu
.
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dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: – w strefach klimatycznych II i III każda
dachówka powinna być przymocowana do łaty, – w strefie klimatycznej I tylko dachówki na
połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów powinny być
przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. Sposób mocowania, jeżeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien być zgodny z PN-71/B-10241 oraz
specyfikacja techniczną.
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką
ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241.
5.7.Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką cementową
5.7.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką cementową Krycie cementową
dachówką karpiówką podwójną lub dachówką zakładkową powinno być wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie
może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachówką
cementową, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy
wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-63/B-10243 do ich uszczelniania można stosować
również inne niż zalecono w tej normie, nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień, polecane
przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań systemowych, pod warunkiem
zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia (szczegółowej).
5.7.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką cementową karpiówką podwójną i dachówką
zakładkową według PN-63/B-10243
5.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające
na okapach poza lico muru powinny być zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np.
za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie
przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być ułożone na zaprawie
wapiennej.
5.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu Styki dachówek w rzędach
poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte względem styków w sąsiednich
rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 10 mm
przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5 mm przy pokryciu dachówką zakładkową.
5.7.2.3. Wielkość zakładów Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny
zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką
karpiówką podwójną i 5-7 cm przy kryciu dachówką zakładkową.
5.7.2.4. Zamocowanie dachówek do łat
a) Przy kryciu dachówką karpiówką – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub
szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w
strefie I dachówki mogą być nie przymocowane.
b) Przy kryciu dachówką zakładkową – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga
dachówka powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I powinna być
przymocowana co czwarta dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych pasach
połaci dachowej, a na środkowym pasie połaci – co szósta dachówka w kaŜdym rzędzie.
Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia
(szczegółowej). 5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej
oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką cementową.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką Przed przystąpieniem
do robot pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia
dachu .
6.2.1. Badania materiałów Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia
(szczegółowej).
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia. Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:
– przekroju i rozstawu łat,
– poziomu łat,
– zamocowania łat.
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty
kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a
w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta
ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na
sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robot przeprowadza
się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robot
pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: – zgodności z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, – jakości zastosowanych materiałów i
wyrobów, – prawidłowości przygotowania podkładu, – prawidłowości wykonania pokrycia i
obróbek blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki
badań dokonanych przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań
odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia Należy przeprowadzić za pomocą sznura
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta
ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały
wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów Należy przeprowadzić
przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości
wykonania – za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając
czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3.
niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia Należy przeprowadzić
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6.
.
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oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto należy w wybranych przez Komisję
miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody,
sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić
po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody,
powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować,
czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich
odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach
Należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone
w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów
Należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia
gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy
łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane
wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) Należy przeprowadzić przez
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za
pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt.
6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich Należy przeprowadzić
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”,
7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki
blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być
dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania
obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek
blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B- 10245. Jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy
ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy
.
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zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
7.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru
częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem
końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robot
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
• ziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, − instrukcje
producenta systemu pokrywczego,
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz
dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie
dachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z
następujących rozwiązań:
• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia
dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany
po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
• ocenę wyników badań,
.
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• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z
zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu
rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachówką, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych.
PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PNEN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PNEN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka
wyrobu.
PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część III
) Arkady, Warszawa 1990 r.,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogólne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.,
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokryć
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213, • Obróbki
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I,
OWEOB Promocja – 2004 r.,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
.
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz.
2072),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźn.
zmianami), • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92,poz. 881), • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
Nr 156 z 2006 roku poz. 1118).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych
przedmiotowej inwestycji .
Zakres robót obejmuje :
prowadzenie linii kablowej zewnętrznej-zasilanie opraw
wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi w
odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową. Rodzaje (typ) urządzeń,osprzętu i materiałów
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów
zamiennych , jednakże o takich samych parametrach technicznych oraz za zgodą
inspektora nadzoru powołanego przez inwestora .
2 MATERIAŁY.
2.1 Kable zasilające
− YKY 3x2,5mm2
− YKY 3x1,5mm2
2.2 Tablice rozdzielcze
− Tablice rozdzielcze z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg
dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.3 Oprawy wewnętrzne
.
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Rodzaj i typ zgodnie z dokumentacją projektową.
2.4 Odgałęźniki, rurki i puszki instalacyjne
Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5mm2 ,400V
(do instalacji szczelnych).
Puszki natynkowe
Rurki instalacyjne
2.5 Gniazda wtyczkowe
Gniazda wtyczkowe podwójne natynkowe/podtynkowe z uziemieniem 16A/N/PE
,250V.
Gniazda wtyczkowe natynkowe hermetyczne z uziemieniem 16A/N/PE,250V
Gniazda wtyczkowe natynkowe z uziemieniem 3x16A/N/PE,400V
2.6 Wyłączniki
Wyłączniki 1-bieg. 10A,250V natynkowy/podtynkowy
Wyłączniki 1-bieg. hermetyczne 10A,250V natynkowy/podtynkowy
Wyłącznik schodowy 16A,250V natynkowy/podtynkowy
2.7 Odbiór materiałów na budowę.
- Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, przewody należy
dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi,
protokołami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania
robót, materiały należy przed wbudowaniem należy poddać badaniom
określonym przez nadzór techniczny robót.
3.Sprzęt.
Do wykonania instalacji elektrycznych wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia niezbędnych elektronarzędzi sprawnych i posiadających aktualne
badania.
4.Transport.
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami
transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami
BHP i ruchu drogowego.
5.Wykonanie robót.
5.1 Ogólne warunki wykonania robót.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji robót i ich
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki w jakich będą wykonywane
roboty.
.
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5.1. Instalacje elektryczne zewnętrzne
Instalacje elektryczne zewnętrzne układać w rowach kablowych na głębokości
0,7m.
Przejścia przez drogi kołowe,chodniki prowadzić w rurach ochronnych
Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urządzeniami , powinna być przejrzysta,prosta.
5.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne
Instalacje elektryczne ogólne w budynku wykonać przewodami jako instalację
natynkową . Instalacje elektryczne prowadzić w rurkach instalacyjnych .
Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urządzeniami , powinna być przejrzysta, prosta i dostępna
dla
prawidłowej konserwacji oraz remontów.
Wskazane jest aby przebiegała w liniach pionowych i poziomych.
5.3.1 Przejścia przez ściany i stropy.
-wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy
muszą
być chronione przed uszkodzeniami rurami ochronnymi .

5.3.2.Montaż osprzętu elektrycznego
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Przewody opraw
oświetleniowych
należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
Stosować
gniazda z bolcem.
5.4. Oświetlenie wnętrz.
Oprawy oświetleniowe pomieszczeń mocować na suficie stosując odpowiednie
mocowania .
5.5. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe, obejmujące
badania i pomiary. Zakres podstawowych prób obejmuje:
-pomiar rezystancji izolacji przewodów,
-pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania,
-pomiar rezystancji uziemień.
-pomiar natężenia oświetlenia .
6.Kontrola jakości robót.
.
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1.Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4],[5] i
przepisów[6]
2.Sprawdzenie i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu
powinno podlegać:
3.-zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
4.-właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
5.-załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,
6.-wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia,izolacji,pomiarów,skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu
odbioru.
7.Przedmiar robót.
Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny, której należy wykonać na
podstawie projektu budowlanego.
8.Odbiór robót.
-Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
-Odbiory częściowe.
-Odbiory końcowe.
-Odbiór ostateczny.
9.Podstawa płatności.
Postawę płatności stanowi komplet wykonanych robót wg punktu 8 i pomiarów
powykonawczych.
10.Przepisy związane.
[1] PN-87/E-90056.Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do
układania na stałe.
[2] PN-87/E-90054.Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do
układania na stałe.
[3]N-SEP-E-004.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
[4]PN-EN-12464-1/2004.Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
[5]PN-86/E-05003.01Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Wymagania
ogólne.
[6]Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988r.
[7]PN-EN 61140.Ochrona przeciwporażeniowa.
[8]PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Projektowanie i
budowa.
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