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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót
ogólnobudowlanych.
1. SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wymianą pokrycia dachowego wraz z uszkodzonymi elementami więźby dachowej budynku Kościoła
Parafialnego pw. Św. Walentego w Konopiskach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Wymiana pokrycia dachowego
wraz z uszkodzonymi elementami więźby dachowej budynku Kościoła Parafialnego pw. Św. Walentego w
Konopiskach”.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie następujących robót:
• usunięcie istniejącego poszycia dachowego i innych elementów z blachy ocynkowanej
• demontaż łat drewnianych
• wymiana zdegradowanych elementów konstrukcji więźby dachowej
• ułożenie deskowania ażurowego na krokwiach
• impregnacja całości więźby dachowej
• wykonanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i parapetów z blachy miedzianej
Opis ogólny obiektu
Budynek został zrealizowany w latach 1903 – 1910 w stylu neogotyckim według projektu Franciszka
Nowickiego. Kościół murowany z cegły o sklepieniach krzyżowo-żebrowych oraz krzyżowych (w
pomieszczeniach bocznych).
Dachy wież i wieżyczek oraz dwukondygnacyjnych przybudówek na rzucie sześciokąta przekryte dachami o
konstrukcji drewnianej z poszyciem miedzianym. Nawa główna przekryta dachem dwuspadowym, nawy
boczne kryte dachami jednospadowymi z poszyciem z blachy ocynkowanej powlekanej.
W nawie głównej podkład pod pokrycie dachu stanowią łaty drewniane, natomiast w nawach bocznych
ażurowe deskowanie. Konstrukcja dachu drewniana. Na elewacjach bocznych ustawione są przybudówki
pokryte dachami dwuspadowymi o konstrukcji drewnianej z poszyciem z blachy ocynkowanej powlekanej.
Na elewacjach bocznych znajdują się szkarpy i lizeny wyznaczające siedem pól w których umieszczone są
ostrołukowe okna w wyprofilowanych obramieniach. Parapety okien oraz obróbki szkarp naw bocznych
wykonane są ze stali ocynkowanej powlekanej. Lizeny pomiędzy oknami nawy głównej zwieńczone są
dachówką ceramiczną. Kościół zachowany jest w dobrym stanie technicznym za wyjątkiem pokrycia
dachowego nad nawą główną, nawami bocznymi i bocznymi przybudówkami.
1.3. Zakres robót SST
Roboty remontowe obejmują wykonanie następujących prac :
roboty rozbiórkowe:
• rozbiórka poszycia dachowego i innych elementów z blachy ocynkowanej
• demontaż łat drewnianych i uszkodzonych elementów więźby
zakres robót :
• wymiana zdegradowanych elementów konstrukcji więźby
• ułożenie deskowania ażurowego na krokwiach
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•
•

impregnacja całości więźby dachowej
wykonanie pokrycia, obróbek i parapetów z blachy miedzianej

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Projektem i kosztorysem w uzgodnieniu z
Użytkownikiem
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu
z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST :
KOD CPV :
45212361-4 Wymagania ogólne
- SST-0
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
- SST-1
45453100-8 Roboty ciesielskie
- SST-2
45453100-8 Wykonywanie robót blacharskich
- SST-3
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym
(PB), specyfikacją techniczną (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich,
materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
Zgodność robót z projektem (PB) i specyfikacją techniczną (SST)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z przedmiarem, PB i SST.
Dane określone w przedmiarze i w SST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.1. Projekt budowlany
Inwestor przekaże wykonawcy kompletną dokumentację projektową oraz dziennik budowy zgodnie z
warunkami umowy.
2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru
znaków ostrzegawczych. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania,
miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót,
obciążają Wykonawcę.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.
3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej
samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się
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odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3.2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PB, przedmiarze robót i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót,
do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
3.3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem i ekspertyzą, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, ekspertyzie, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PW.
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4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie dokumentów
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli dokumenty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty dodatkowych badań poniesie
Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia materiału dostarczona na
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.
4.3.5. Dokumenty budowy
Księga obmiaru robót.
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu
skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał
protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
- numerem kolejnym karty,
- podstawą wyceny i opisem robót,
- ilością przedmiarową robót,
- datą obmiaru,
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziału SST,
- ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robót, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- protokół wprowadzenia na roboty remontowe,
- protokóły odbioru robót,
- protokóły z ustaleń,
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu
podlegające utylizacji,
- korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Sp. z o. o.
42-201 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15,

tel./fax. (034) 324-57-58

8

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY POD WEZWANIEM ŚW. WALENTEGO W KONOPISKACH UL. CZĘSTOCHOWSKA 12
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWAMI BOCZNYMI
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.
4.4. OBMIAR ROBÓT.
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ekspertyzą i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do
Księgi obmiaru robót.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie
określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót,
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
- datę obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość
x ilość = wynik obmiaru,
- ilość robót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporządzającej obmiaru.
4.5. ODBIÓR ROBÓT.
4.5.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających,
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca powiadomieniem do Inspektora. Odbiór przeprowadzony
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
4.5.3. Odbiór częściowy
Nie dotyczy
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4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęcie prac
komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ekspertyzą, przedmiarami,
PN i SST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
- wykaz zmian wykonawczych w stosunku do dokumentacji.
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
- Protokóły odbioru robót zanikających.
- Rozliczenie z demontażu.
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie
ustalonym przez komisję.
4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w
SST i przedmiarze robót.
Cena obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, protokół końcowego wykonania i odbioru robót
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
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2. SST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE – USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO POSZYCIA DACHOWEGO I
INNYCH ELEMENTÓW Z BLACHY OCYNKOWANEJ, DEMONTAŻ ŁAT DREWNIANYCH I
ZDEGENEROWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WIĘŹBY DREWNIANEJ
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem,
rozbiórką elementów pokrycia dachowego nad nawami bocznymi Kościoła Parafialnego pw. Św. Walentego
w Konopiskach.
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą następujących robót rozbiórkowych:
•
•
•
•
•

rozebranie istniejącego poszycia dachowego z blachy ocynkowanej
rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek i parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej
demontaż łat drewnianych
demontaż zdegradowanych elementów konstrukcji więźby dachowej
usunięcie materiału z rozbiórki i wywiezienie go

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Materiały nie występują
3. SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Dla robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją niezbędne jest posiadanie następującego sprzętu:
• łomy, młotki ,dźwignie
• piły ręczne i mechaniczne
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4. TRANSPORT
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Materiał z rozbiórek będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Materiał z rozbiórek
będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe
dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od
warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE PRAC
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ostrożnie, tak aby nie uszkodzić elementów więźby dachowej które
nie będą podlegały rozbiórce.
5.3 Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny
okoliczne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie z wymogami ogólnymi SST- 0 „Wymagania Ogólne” oraz Projektem.
7. OBMIAR ROBÓT
Dla materiału z rozbiórki - [m3] metr sześcienny, mb i szt.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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3. SST-2
ROBOTY CIESIELSKIE – UZUPEŁNIENIE USZKODZONYCH KROKWI, UŁOŻENIE
DESKOWANIA NA KROKWIACH
WSTĘP
1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
uzupełnieniem uszkodzonych krokwi oraz ułożeniem deskowania na krokwiach nad nawami bocznymi
Kościoła Parafialnego pw. Św. Walentego w Konopiskach.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
1.2.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót określonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem konstrukcji dachu.
W zakres rzeczowy wchodzi:
• wykonanie uzupełnień elementów więźby dachowej
• wykonanie ażurowego deskowania na konstrukcji dachowej
• impregnacja deskowania oraz konstrukcji więźby dachowej
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w SST.00.00 ”Wymagania ogólne.
1.5.
Wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST.00.00 „ Wymagania ogólne”
2.1. Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - drewno konstrukcyjne klasy C 24
2.2. Deski gr. 25 cm i szerokości 15 cm
2.3. Impregnat FOBOS-M4
3.
SPRZĘT I TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w SST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót takie jak: piła
elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra
Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub
elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.
4.
WYKONANIE ROBÓT
Przy wymianie elementów więźby dachowej należy stosować technologię obróbki i montażu jak więźby
oryginalnej. Drewno należy ociosać, nie dopuszcza się wbudowania jakichkolwiek elementów drewnianych
nie korowanych lub porażonych szkodnikami biologicznymi. Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby
dachowej powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Gwoździe stosowane do mocowania musza być okrągłe lub kwadratowe, z płaskim łbem, odpowiadające
BN-87/5028.12. Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna
wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ
uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych. Elementy montażowe jak gwoździe, śruby,
złącza itp. stykające się z drewnem zastosować z powłokami antykorozyjnymi ocynkowane ogniowo lub
galwanicznie (powłoka ocynku o gr. nie mniejszej niż µm8).
Całość elementów konstrukcji dachu po oczyszczeniu z kurzu, pajęczyn, porostów i odchodów nietoperzy
należy zaimpregnować impregnatem np. FOBOS-M4 poprzez kilkukrotne smarowanie lub opryskiwanie do
uzyskania normy zużycia 20 dkg na 1 m2 powierzchni.
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5.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.
Kontrola jakości podlega :
- na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakości
zastosowanych materiałów i preparatów;
- badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na
podporach i rozstawu elementów składowych;
badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie
odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego;
sprawdzeniu jakości wykonanych robót dekarskich.
6.
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest:
m3 – konstrukcji więźby drewnianej, m2 – roboty pokrywcze, mb – rynny i rury spustowe, m2 – obróbki
blacharskie, szt. – pozostałe elementy
7.
ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST.00.00 „Wymagania ogólne”
Odbiór robót obejmuje:
odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,
sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją
poprawność wykonania konstrukcji drewnianej
poprawność wykonania pokrycia dachowego
poprawność wykonania rynien, rur i obróbek blacharskich
poprawność zamontowania stopni i ław kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych
inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
8.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w SST.00.00 „Wymagania ogólne”
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.
9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-71/B-10080
Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.
PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-71/B-10080
Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.
PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
4. SST-3 WYKONYWANIE ROBÓT BLACHARSKICH BLACHĄ MIEDZIANĄ – POKRYCIE, OBRÓBKI
BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
następujących robót blacharskich: pokrycie połaci dachowej, obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne,
rynny i rury spustowe .
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze
45261320-3 Kładzenie rynien
1.2 Zakres stosowania SST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą:
Wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem robót blacharskich – wykonaniem i montażem nowych
obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST
0 “Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST- 0 “Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY.
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do sprzedaży, posiadać świadectwo
dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej.
Materiałami wykorzystanymi mogą być:
• Pokrycie i obróbki blacharskie – wykonane z blachy miedzianej gr. 0,6 mm. Blacha miedziana
dostępna jest w rolkach szerokości 670, 1000 mm o wadze ok. 104kg lub ok. 300 kg i w arkuszach o
wymiarach 1000x2000 mm
• Parapety zewnętrzne – tak jak pokrycie i obróbki wykonane z blachy miedzianej gr. 0,6 mm .
•
Rury spustowe – Ø120 mm, wykonane z blachy miedzianej gr. 0,6 mm.
•
Leje spustowe - 400/120 mm z blachy miedzianej gr. 0,7 mm.
•
Rynny – 400 mm z blachy miedzianej gr. 0,7 mm
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i
odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu np.:
− samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton,
− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
− ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć bądź obróbek dachowych i ściennych mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i
dokumentacją kosztorysową(PB) oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną wg SST- 0 i poleceniami Inżyniera.
Roboty należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu miejsca pracy.
5.2. Pokrycie, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne.
Do wykonania pokrycia i obróbek blacharskich należy użyć blachy miedzianej w postaci arkuszy 1000x2000
mm gr.0,6 mm lub blachy w rolkach szerokości 670 lub 1000 mm .Roboty pokrywcze należy wykonywać w
porze suchej w temperaturze powyżej -15oC, na nie oblodzonych powierzchniach.
Pokrycie rozpocząć od pasa okapowego z kapinosem.
Sąsiadujące ze sobą arkusze powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 10cm.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje konstrukcyjne i termiczne tak aby
zapobiec rozszczelnieniu obróbki i zahamowaniu odpływu.
W dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych należy zamocować haki
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podłużnym.
5.3. Rynny i rury spustowe.
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia i niedrożności
rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane są wody
opadowe.
Rynny i rury spustowe powinny zostać wykonane z odcinków odpowiadających długości jednego arkusza
blachy i składane w elementy wieloczłonowe.
Mocowanie rynhaków nie może być większe niż 50cm.
Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie, a w złączach ukośnych na zakład 40mm z
polutowaniem.
Do montażu rynien używać należy uchwytów miedzianych. Rynna winna wisieć na hakach, lecz nie może
być do nich zamocowana „na sztywno”. Haki należy mocować wkrętami z łbem płaskim. Rozstaw uchwytów
winien wynosić ok. 50cm.
Należy zachować spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie należy opierać złączek dylatacyjnych,
łuków , wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości ok. 15cm od tych elementów.
Każdą rynnę należy zamocować tak, by wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5mm wyżej niż
wysokość tylniej strony – uchroni to elewację przed ewentualnym zalaniem w przypadku całkowitego
napełnienia rynny. Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy dużych
odległościach wpustu od ściany należy użyć dodatkowo kolanek i króćca rury aby połączyć wpust z rurą
spustową. Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą obejm wykonanych z tego samego materiału co
rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz z
Specyfikacją nr SST- 0 „Wymagania Ogólne”.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST- 0 „Wymagania ogólne”.
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Jednostką obmiarową robót jest:
- Obróbki blacharskie i parapety – 1m2 wykonanej obróbki
- Rynny i rury spustowe - 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z Specyfikacją nr SST- 0 „Wymagania Ogólne”. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu wszelkich
robót.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników,
włazów itp.
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z rynnami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-0 “Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę rozliczenia oraz płatności
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego
lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
Obróbki blacharskie i parapety.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, uszczelnienie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Płaci się za ustaloną ilość ,,m" rynien lub rur spustowych wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz uszczelnienie połączeń,
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1172:1999 Miedź i stopy miedzi. Blachy i taśmy dla budownictwa
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i
wymagania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie I
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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