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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-00.00 – Wymagania ogólne

L. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Siemianowicach.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót związanych z remontem dachu
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siemianowicach wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych
koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.1 Planowany zakres robót budowlanych :
-rozbiórka pokrycia dachowego z papy na dachu warsztatów
-rozbiórka obróbek blacharskich (rury spustowe, rynny, kołnierze, gzymsy itp.),
-rozbiórka elementów odgromowych
-ułożenie i zamocowanie podkonstrukcji drewnianej do elementów istniejącego poszycia
-deskowanie podkonstrukcji płytami OSB gr 18mm
-ułożenie papy termozgrzewalnej 2x
-montaż nowych obróbek blacharskich
-montaż nowych rynien, okapów, kołnierzy itp.
-montaż elementów odgromowych
-badania kontrolne skuteczności instalacji odgromowej
1.2 Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i
umową.
- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.
- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest).
- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru.
- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu .
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi .
- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż.
- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. MATERIAŁY
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pozyskanych z jakiegokolwiek źródła.
Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych
wymagań nie mogą być zastosowane.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.
Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą
w dalszej części opracowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w
szczególności:
- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.
7. OBMIAR ROBÓT
Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według
faktycznego zakresu ich wykonania.
Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w kosztorysie powykonawczym i
podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.
O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót
jakich dotyczy.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. Zasady określania
ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach
Nakładów Pracy (KNR-y) .
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:
a) odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Dotyczy to robót związanych z rozbiórką istniejącego poszycia, ułożenia i montażu ołacenia drewnianego i
ułożenia papy termozgrzewalnej
b) odbiór końcowy
Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich
robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót .
Ceny jednostkowe robót będą obejmować :
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wg stawki i wskaźników narzutów skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami wg stawek i wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robót nie jest wiążąca. Przy wycenie robót Wykonawca jest
zobowiązany kierować się wytycznymi STWiORB i wizytą na placu przyszłej budowy w celu zbadania
dokładnego zakresu robót.
W sytuacji zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej konieczności
wykonania robót nie objętych dokumentami umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia
(roboty dodatkowe) Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie powyższych robót w ramach
zamówienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia dodatkowego
na podstawie odrębnej umowy.
Podstawą kalkulacji robót dodatkowych i zamiennych jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania
zamówienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy.
Podstawa płatności za roboty dodatkowe i zamienne będzie kosztorys powykonawczy tych robót, sporządzony
w oparciu o dokumenty protokołów konieczności, skalkulowany wg zasad określonych wyżej i sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru.
Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskaźniki narzutów KP i Z nie
wyższe niż średnie wartości dla robót remontowych dla regionu śląskiego publikowane w wydawnictwie
„SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty podstawowej. W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach
Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta (dostawcy) na wbudowaną ilość
materiału.
Zamawiający po sporządzeniu kopii zwróci oryginał dokumentu Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno
jednoznacznie wynikać, że materiał został zakupiony dla wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym
zadaniu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i
Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz.
1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).
2. 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).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi
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zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45110000-1
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych
związanych z remontem dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siemianowicach.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie:
- rozebranie obróbek blacharskich
- rozebranie rur spustowych, rynien, murów ogniowych, okapów itp.,
- demontaż opraw oświetleniowych
- demontaż kominków wentylacyjnych
- rozbiórka pokrycia dachowego z papy,
- transport i utylizacja papy pochodzącej z rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIAŁY
Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4. TRANSPORT.
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie oznakowanymi samochodami
skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp
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oraz przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek
- teren zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „ w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót
rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
7. OBMIAR ROBÓT
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Jednostkami obmiarowymi są:
- zerwanie pokrycia z papy na dachu drewnianym – m2
- demontaż instalacji odwodnienia – mb
- demontaż kominków wentylacyjnych – szt.
- transport i utylizacja papy pochodzącej z rozbiórki – m3
8. ODBIÓR ROBÓT
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Wszelkie wątpliwości związane ze stopniem oczyszczenia konstrukcji dachu konsultować z Inspektorem
Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
określonych w pkt. 7.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z:
a) Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844)
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
- Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45261100-5
SST-02.00 Roboty przygotowawcze , montaż ołacenia i płyt OSB
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanym z montażem
i ułożeniem podkonstrukcji drewnianej wraz z wypoziomowaniem płyt OSB dla ułożenia warstw papy
związanych z remontem dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siemianowicach.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót:
− montaż łat drewnianych do elementów nośnych dachu
- poziomowanie podkonstrukcji
- montaż deskowania z płyt OSB
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową,
przedmiarem i SST. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).
2. MATERIAŁY
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN.
2.1 Drewno lite:
W konstrukcji należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków ,klocków, płytek itp. Powinny być z drewna
twardego, dębowego lub innego o podobnych właściwościach.
Należy stosować drewno klasy C30.
Stosować łaty drewniane o przekroju 38x50mm zabezpieczone preparatami przeciw korozji biologicznej oraz
p-poż.
2.2 Płyty OSB 18mm
Stosować płyty wodoodporne OSB3
2.3 Łączniki
Do mocowania podkonstrukcji oraz płyt stosować łączniki śrubowe. Przed montażem nawiercić elementy
istniejących dźwigarów aby zapobiec pękaniu.
3. SPRZĘT
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Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać
przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa.
4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , a także w normach
i wytycznych.
Przed przystąpieniem do wykonania robót instalacyjnych należy przeprowadzić wizje obiektów i ustalić z
Inspektorem Nadzoru sposób wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów.
Przy wykonaniu robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić elementów
konstrukcji dachowej nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych należy
odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót remontowych.
• Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości poszycia dachu.
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką
powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni na wysokości
ustalonej z Inspektorem Nadzoru
• podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, bez pęknięć i szczelin.
Zakres robót zasadniczych
-Montaż podkonstrukcji drewnianej
-Montaż płyt OSB na konstrukcji

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
-sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robot remontowych.
-jakości zastosowanych materiałów.
-zgodności zakresu robot remontowych z przedmiarem robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
W przypadku wykonywania robót zanikających (podkonstrukcja z łat drewnianych) należy dokonać ich
częściowego odbioru.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45.26.00.00
SST-03.00 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi dla zadania pt. „remont dachu Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Siemianowicach”.
1 .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1 .3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących robót:
- Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY.
2.1. Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych:
- Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5÷0,55 mm,
- Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać 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.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
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Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała
poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od skrzyni max.
do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście (np.
drewnianym). Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka
transportu.
4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego).
Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy użyciu dźwigu
lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie krzyżowały się
(paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki długości powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy).
W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na widły wózka!
4.2 Rozładunek ręczny
W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać rozładunku
ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy
nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez odpowiednią ilość
osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powinien być dokonywany
przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna ostrożność.
4.3 Składowanie
Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i
wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na drugiej
przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty
produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z
paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej
powłoki każdego arkusza.
Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny
mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią ochronną
należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy związane
z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy.
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.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Obróbki blacharskie
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach.
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.
5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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5.2.4. 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 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B94702:1999.
5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny być:
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe.
- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.
- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny być:
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe.
- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.
- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość
kielicha.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są: m2 wykonania obróbek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych
szt. montażu kominków wentylacyjnych
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego wg zasad
podanych powyżej.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzór
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej
układanych na ciągłym podłożu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne część
3.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45260000
SST-04.00 Krycie dachu papą termozgrzewalną

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia
dachowego papą termozgrzewalną wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania „remont dachu Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Siemianowicach”.
1 .2. Zakres stosowania ST
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Wykonanie robót musi być zgodne z:
a) Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844)
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
- Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną warstwą papy
termozgrzewalnej podkładowej oraz jedną warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po
uprzednim zlikwidowaniu pęcherzy wraz z montażem systemowych odpływów spustowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania
ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000
„wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny
mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

13
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i
składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm,
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia:
- Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm,
- Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS,
- Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2,
- Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna,
- Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego,
- Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa,
- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C,
- Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C,
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:
- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm,
- kierunek w poprzek – 800 N/50mm.
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- kierunek wzdłuż – 45%,
- kierunek w poprzek – 55%.
Klasyfikacja ogniowa – KLASA E
Szerokość zakładki - 8 cm
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie
1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane.
2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie
lub świadectwie.
3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem
promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Wszystkie inne
materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę będzie potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
- palniki gazowe,
- wciągarki mechaniczne lub ręczne,
- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”pkt.4.
4.2. Transport materiałów
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Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki należy ułożyć
ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pęcherze i
odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć palnikiem.
5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych,
takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniający krycie.
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osadzenie
systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów),
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o
szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i
wciśnięciu posypki w bitum.
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być
wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana
listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić
masą bitumiczną od góry.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.
6.2. Kontrola wykonania pokrycia
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu.
7.2. Określenie ilości robót
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z
powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie przekracza
0,50m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawa odbioru
Odbiór robót pokrywczych:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów.
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy.
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne).
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia).
8.2. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.
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8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje:
- sprawdzanie podłoża,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.2. Badania końcowe
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.
8.3.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia
papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.1. Pokrycia dachu papą
Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- wykonanie robót towarzyszących,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień
– CPV 45312311-0
SST-05.00 Instalacje odgromowe

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem demontażu zwodów, uchwytów i przewodów
odprowadzających instalacji odgromowych na budynkach, a następnie ich odtworzeniem z
wykorzystaniem nowych materiałów zgodnie z PN-86/E-05003 (obowiązującej w trakcie budowy
instalacji odgromowej budynków).
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót związanych z remontem pokryć dachowych dla zadania „remont dachu Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Siemianowicach”.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu obiektu. Niniejsza specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
• demontaż istniejących zwodów i przewodów odprowadzających wraz przynależnymi uchwytami,
• montaż odtworzenie nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów
• podłączenie wykonanej instalacji do istniejącego uziomu otokowego,
• wymiana złączy krzyżowych łączących nową instalację z istniejącym uziomem otokowym,
• sporządzenie protokołu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi normami
wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów)
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji odgromowej.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, poleceniami
Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V
Instalacje elektryczne – Rozdział 16 ". Arkady, Warszawa 1988.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania instalacji odgromowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację
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Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami.
2.2 Przewody
Instalację należy wykonać z przewodów stalowych ocynkowanych do ø 10mm.
Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz bez widocznych wżerów i
ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich zanieczyszczenia.
5. WYKONANIE
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.
5.2 Roboty demontażowe
Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie z odzyskiem elementów.
Przed przystąpieniem do remontu dachu należy zdemontować instalacje.
Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie z
budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na uzgodnione z
Inwestorem miejsce składowania..
5.3 Sposób układania przewodów
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie
mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania,
to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na
długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być
zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, miniowanie, polakierowanie itp. Do wykonania
instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno też stosować linek stalowych,
tylko ocynkowane pręty stalowe.
5.4 Zaciski probiercze
Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości ujednoliconej
w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarów
oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi umożliwić łatwe
odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania pomiarów oporności.
5.5 Badania i uruchomienie instalacji
Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z Polską Normą .Wartość oporności uziemienia
nie może być większa od 30 omów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano—montażowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I.: Warunki
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Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje
elektryczne i piorunochronie w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz
H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robót należy
dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokoły badań.
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8. PRZEDMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień
– CPV 45442190-5
- CPV 45442180-2
SST-06.00 Usuwanie warstwy malarskiej i
powtórne malowanie kominków wentylacyjnych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich realizowanych na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję
chemiczną. Dotyczy zadania „remont dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siemianowicach”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:
– zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych),
obiektu nie narażonego na agresję chemiczną.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich powierzchni kominków
wentylacyjnych oraz ich odbiorów.
.
1.3.1 Informacje o terenie budowy
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wykonania projektu organizacji robót ,zabezpieczenia
placu budowy,ogrodzenia ,zaplecza budowy,ochrony środowiska,warunków bezpieczeństwa
pracy,zabezpieczenia chodników i jezdni. Wg.OST B.00.00. pkt.1.5.1-1.5.11.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w OST „Wymagania ogólne”
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia elementów
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu
– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub
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emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST
„Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne”
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom
aprobat technicznych,
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę wodociągową pitną.
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
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– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji, składników
farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich
zewnętrznych),
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C,
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie
większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią
wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
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Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
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 odnośnie mycia narzędzi,
-zalecenia w zakresie bhp.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. 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 na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją
projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków
modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
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a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać po oczyszczeniu
elementów metalowych – czystość powierzchni.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej
szmatki.
6.6.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać właściwym normom.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w
kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
kożuch,
ślady pleśni,
trwały, nie dający się wymieszać osad,
nadmierne, utrzymujące się spienienie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
ślady pleśni,
zbrylenie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z
dokumentacją projektową, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania
powłok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.
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Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
sprawdzenie odporności na wycieranie,
sprawdzenie przyczepności powłoki,
sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
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 barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie –
na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Jednostka obmiarowa robót malarskich jest 1 m2 lub jednostka odniesienia przyjęta w przedmiarze robót.
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni
każdego z nich do 0,5 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką
formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− protokoły odbioru podłoży,
− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni malowanej.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru .
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 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.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie
uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
– przygotowanie podłoży,
– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich
– wykonanie prac malarskich,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
– likwidację stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe.
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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