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ST-00.00.00. Wymagania ogólne

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
następujących robót:



tytuł robót: " RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU PSM I i II STOPNIA W ŁOMŻY"
miejsce wykonania robót: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Legionów 36

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.Określenia podstawowe
1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana
przez zaplecze budowy.
7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu
9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy .
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji
technicznych

Dokumentacja projektowa .


Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.









Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.





Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony e
cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.




W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
2. zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami
3. możliwością powstania pożaru

Ochrona przeciwpożarowa.





Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
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Ochrona własności publicznej i prywatnej.






Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.


Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z
terenu robót

Bezpieczeństwo i higiena pracy.





Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2.Materiały
Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.



Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wariantowe stosowanie materiałów.




Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość
zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i składowanie materiałów.


Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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3.Sprzęt






Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
Na żądanie inspektora nadzoru wykonawca udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu.




Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5.Wykonanie robót





Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeżeli
będzie wymagać tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakości robót



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.




Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót.



Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
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8.Odbiór robót
Odbiór robót zanikających.






Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Odbiór częściowy.




Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny.



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy związane
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
poz. 735)
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony
akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99
póz. 476)
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)
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9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58)
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ST-0001. Rusztowania

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:


"Rusztowania"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST



Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowania do 15 m
(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - OSŁONY Z PLANDEK NA RUSZTOWANIA

2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:










bale iglaste obrzynane kl.2 50mm
deski igl.obrz. kl.2 19-25 mm
deski igl.obrz. kl.3 19-25 mm
drut stalowy okr.miękki #3mm
haki do muru
płyty ruszt.pomostowe komunikacyjne długie
płyty ruszt.pomostowe komunikacyjne krót.
płyty ruszt.pomostowe robocze
Plandek

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

9

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 rusztowania rurowe
Nie dotyczy.

4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7



- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02W
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych NNRNKB 202

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:



w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Rusztowania", zakres tabel: 1601 - 1616
w katalogu NNRNKB 202 przy rozdziale "Rusztowania", zakres tabel: 1600 - 1699
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8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.

11

ST-0002. Kalkulacje własne

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:


Robót zawartych w katalogu: "kalkulacja"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST


















Demontaż istniejących elementów zewnętrrznych bez ich ponownego montażu - kraty,
Demontaż i ponowny montaż ryr spustowych, uchwytów do flag, tablic pamiątkowych itp
Cięgna zszywające obciągające budynek na dwóch poziomach 3xBar Flex 8mm - wcięta na głębokość
około 45cm- oraz zszycia nadproży okiennych
Oczyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich - piaskowanie całej pow. murów ceglanych
agregatem CePe, ścierniwo- piasek szklarski
Wykucie w zamurówce o min. grub.cm dawnego wjazdu ograniczonego obrysem ościeży i łukiem wydrę o
grub. cm20cm. Wykonanie tynku na całej pow. kat. II , a następnie docieplić ścianę polistyrenem
ekstrudowanym grub. 3cm i tak powstałą wnękę przemurować cegłą klinkierową czrewoną.
Neutralizacja i usunięcie mikroflory porastającej mury (dezynfekcja) murów ścian przez dwukrotne
opryskiwanie np. preparatem Lichenicida firmy Bresciani- z przerwami technologicznymi - przyjęto 25%
pow.
Impregnacja wzmacniająca strukturę cegieł przez powlekanie preparatem krzemoorganicznym np.
Funcosil Steinfestiger CH , a rozwarstwione i spękane cegły- preparatem Funcosil KSE 500 E firmy
Remmers -przyjęto 25% pow.
Klejenie pęknięc murów ceglanych żywicą - pęknięcia do 0,50mb
Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi
dodatkami modyfikującymi - kity podbarwione w masie do koloru otoczenia - przyjęto 15% pow.
Scalanie kolorystyczne i patynowanie ceglanych elewacji: kity, przemurowania itp np farbami
laserunkowymi -przyjęto 50% pow.
Montaż zabezpieczeń przed ptactwem systemem spiralnym wszystkich wystających elementów
architektonicznych elewacji
Renowacja i remont płyty balkonowej i jej balustrad.
Wymiana zwisów instalacji odgromowej i dobór uziomień w celu otrzymania prawidłowych wyników
pomiarow całej instalacji odsgromowej.
Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.
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2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:









farba laserunkowa
piasek suszony szklarski
preparat firmy Remmers - Viscacid Epoxi-Iniektioncharz
preparat firmy Remmers do wzmacniania strukturalnego - Funcosil KSE 500E
preparat firmy Remmers Funcosil Steinfestiger CH
preparat firmy Remmers Rofaplast Pur Iniektioncharz
preparat Lichenicida firmy Bresciani - 2% roztwór
zaprawa mineralna Funcosil Restauriemortel firmy Remmers

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 agregat CePe
 sprężarka powietrzna

4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
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7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7


- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych kalkulacja

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:















8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.

14

ST-0003. Tynki i okładziny zewnętrzne

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:



"Tynki i okładziny zewnętrzne"
"Roboty tynkarskie zewnętrzne"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST






Osłony okien. Osłony okien płytami pilśniowymi
Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej. Wykucie starych spoin w murach z cegły
zabytkowej. mury gładkie
Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin. Oczyszczenie wykutych spoin. mury gładkie
Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej.
mury gładkie - zaprawa odsolająca
Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej.
mury gładkie - zaprawa trassowo-wapienna

1.4.Określenia podstawowe








Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i
sufitów i twardnieje po zastosowaniu
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia obu tych
składników, która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania.
Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujący zaprawę pod względem jej
wytrzymałości na ściskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość na
ściskanie zaprawy po 28 dniach
Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na której ma być wykonany podkład lub
powłoka malarska

2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:
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deski igl.obrz. kl.3
gwoździe budowlane okrągłe gołe
płyty pilśniowe porowate zwykłe
zaprawa do spoinowania na bazie trassu firmu Tubag
zaprawa mineralna odsolająca firmy Tubag

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 wyciąg

4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót







Tynki będą wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli składające się z obrzutki i narzutu, kategoria tynku II
wg PN-70/B-10100.
Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje się wykorzystanie narzędzi i urządzeń mechanicznych.
Uzyskany gruz, bezużyteczne elementy i materiały należy przewieźć na miejsce wskazane przez
Inżyniera.
Roboty tynkarskie powinny być prowadzone ręcznie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przed
rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeżnice
okienne i drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Podłoże powinno być
przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania
tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego
(możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju
zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków dwu i
trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gładź, powinna być niższa niż
marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą. Tynk powinien być wykonany na całej powierzchni
ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku
powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.
Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C; dopuszcza się wykonanie robót tynkowych w
temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych
w Tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur. Świeże
tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed
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bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia robót w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i wapienne
powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 tygodnia) zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoży






Podłoża z elementów ceramicznych i z cegły wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do
otynkowania powinien być wykonany na niepełne (puste) spoiny, tzn. niezapełnione zaprawą na
głębokość 10÷15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy przed
przystąpieniem do tynkowania wyskrobać je na tę głębokość albo zastosować inne środki zapewniające
trwałą przyczepność tynku do podłoża.
Podłoże z betonów kruszywowych powinno być równe, ale szorstkie. W przypadku konieczności
tynkowania gładkiego podłoża betonowego należy jego powierzchnię naciąć dłutami ręcznymi lub
pneumatycznymi i po nacięciu dokładnie oczyścić. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych
elementów prefabrykowanych.
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji tłustych oraz zmyć wodą.

Przyczepność tynku




Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem
powinna zapewniać takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie
występowały odparzenia, pęcherze itp.
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu i trójwarstwowych nie powinna być
mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.

Minimalne wartości siły przyczepności tynku do podłoża w zależności od rodzaju tynku
Rodzaj
tynku

Minimalna przyczepność
tynku do podłoża w kG/cm2

1

2

W

0,10

CW, GW, CGI

0,25

C

0,40

G

0,50

Grubość tynków kategorii II
Podłoże lub podkład

Grubość tynku Dopuszczalne odchyłki

1

2

3

cegła, beton

15 mm

- 5 mm

drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe

20 mm

+ 3 mm

Wady i uszkodzenia powierzchni tynków






Nierówności - widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki
wykonania tynku (np. śladu wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków
doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do
5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej,
Wypryski i spęcznienia - powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie cząstek
wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.
Dla tynków surowych dopuszcza się je w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.
Pęknięcia na powierzchni tynku są niedopuszczalne - z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza
się włoskowate rysy skurczowe,
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Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających do
podłoża są niedopuszczalne,
Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynku są niedopuszczalne.

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków




Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome albo
też tworzyły powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecięcia się
płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w
dokumentacji.
W przypadku tynków wewnętrznych kategorii II dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie
mogą dla poszczególnych kategorii tynków przekraczać wielkości
o odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe
niż 4 mm na całej długości łaty kontrolnej
o odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 4 mm na 1 m
o odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 4 mm na 1 m i
ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany,
belki itp.)
o odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe
niż 4 mm na 1 m

Wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych


Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach oraz
piecach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania
podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy
wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakości robót - zasady szczegółowe
Kontrola, pomiary i testy
Wymagania w zakresie terminów.





Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie badanie na
przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 28
dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż przed upływem
roku od ukończenia robót tynkowych.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw, podkładów
oraz opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. W
szczególności kontrola powinna obejmować
o sprawdzenie podłoży,
o sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża,
o sprawdzenie grubości tynku,
o sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków,
o sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
o sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach
dylatacyjnych.
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7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7



- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02W
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 19-01

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:



w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Tynki i okładziny zewnętrzne", zakres tabel: 0901 - 0925
w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty tynkarskie zewnętrzne", zakres tabel: 0801 - 0832

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady
Odbiór robot zanikających.



Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek bez
opóźniania ogólnego postępu robót.
Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków są:
o podłoże przy robotach tynkarskich,
o stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje







PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
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PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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ST-0004. Roboty murowe

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:


"Roboty murowe"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST





Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły. W ilości 2-3 cegieł
Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły. O powierzchni 0,50 m2 w jednym miejscu
Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły. W ilości 4-5 cegieł
Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły. O powierzchni 1,0 m2 w jednym miejscu

2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:



cegła gotycka
zaprawa

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 betoniarka 150 dm3
 wyciąg
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4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7


- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 19-01

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:


w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0358

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005. Roboty pokrywcze

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:


"Roboty pokrywcze"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST


Wymiana obróbek blacharskich gzymsu pośredniego okalającego oraz okapów nadokiennych - blacha
tytanowo-cykowa w kolorze obróbek blacharskich dachu.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Rodzaje materiałów










Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
Inne blachy płaskie:
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm.
Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów.
Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T18EKO,
T35 powlekane lakierem.
Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte
powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości arkuszy 1185
mm, a długość od 860-7200 mm.
Płyty z tworzyw sztucznych:
płyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Sprzęt do wykonywania robót


Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:






blacha tytanowo-cynkowa płaska 0.50-0.55mm
drut stalowy okr.miękki ocynk. #0.5mm
gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
kwas solny techniczny
spoiwo cynowo-ołowiane

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
Nie dotyczy.

4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.Transport materiałów
Transport materiałów:


Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
o samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
o samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
o ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
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Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może
przekroczyć 1 m.
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 wpłyną korzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót
A. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:








pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy
niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem
asfaltowym,
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:






w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. A.,
deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku
górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna
być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach.
Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być
większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.
papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami,
podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy
wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych
fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.

5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
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podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być
większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,
odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie
więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową,
podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. A., łączonych na
wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się
układanie desek na styk,
gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą
cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu
blachą miedzianą – gwoździe miedziane,
w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład
powinien być pełny, z desek układanych na styk,
podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. A.

5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń:



łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,
pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.

5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych
Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących wymagania:












podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,
rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm,
przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5 cm;
wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość deski
kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych,
przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić:
o 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm,
o 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm.
wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat,
łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem,
podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. A.
rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym powinien
wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna
szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt.

5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych
W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy przestrzegać
następujących wymagań:





przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do
rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci
dachowych,
płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub dźwigarów
dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej,
przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia
dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.


w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której przymocuje
się uchwyty (haki) rynnowe,
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na płatwie mogą być zastosowane:

a) dźwigary lub rury stalowe,
b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt,
c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub dźwigara)
dachowego.




płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed korozją,
podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać
wymaganiom pkt. A.,
rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym powinien
wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna
szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt.

5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
5.7.1. Pokrycia z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
o
o

o



podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: A., 5.2, i 5,3,
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
niższej niż 5 °C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki.
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową.
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, wszystkie
wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa
usztywniającego i pasa okapowego.
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch
rzędach mijankowo.
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności
od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz
gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do
okapu.
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu.
Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym
brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być
przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny być łączone:
o w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45
mm,
o w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej
20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,
o w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach
stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek
powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące
obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny
być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni.
Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.
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Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej
Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie należy
jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone:
o w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm,
o w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm;
dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze
sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny
być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw
języków nie powinien być większy od 46 cm,
o w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na
ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci
na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50
mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm.
Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia.


Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia blachą
ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla
blach układanych na ciągu.
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu – na
rąbki leżące.|
Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane.

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych


Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych zaczepów
grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania
zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej.
Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby
każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu
wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy.
Arkusze blachy powinny być łączone:
a) w złączach prostopadłych do okapu – na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane nitami
o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm – 50 cm; nitowanie powinno być wykonane na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej bla-chę dolną,
b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od
nachylenia połaci dachowej.
Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna być
pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną
indywidualnie do profilu blach.
W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny.



Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na
spodzie.
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na
spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż
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55%.
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości
spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast
uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe,
należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku
pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki.
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować
tylko blachą górną.
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia
połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%.
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub
śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy
mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w
przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności
giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za
pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów
podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy
grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie
należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.


Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w
obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy wykonane
zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być
odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach właściwości
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone w
projekcie normy EN 988.
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych układanych na
ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm.
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie:
a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie,
b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie.
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.
W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.
5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej
Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny być
stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002.
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Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.
Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane w obrębie
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu powinny
być zgodne z normą PN-EN 507:2002.
5.7.5. Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową,
aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były
podparte na ciągłej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy
PN-EN 505:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek
stojący.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową,
organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek
stojący i na zwoje.
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachówkowym.
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 5083:2002.
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na
rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na
działanie czynników atmosferycznych.
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:







blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły
lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających
podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych,
po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie
powierzchni blach,
blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali.
Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w
każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi,
przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez
przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,
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pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,
niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do
30° zaleca si ę stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można
pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,
wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą
zaprawową.

5.7.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych
Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6.
Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych.
Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie.
Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż odkształcalność
materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do podkładu w sposób umożliwiający swobodę
wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty lub haki mocujące płyty powinny być od
2 mm do 4 mm większe od średnicy tych łączników. Pod główki wkrętów lub nakrętek haków należy stosować
podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na płyty na szerokość
co najmniej jednej fali.
Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub płatwi.
5.8. Obróbki blacharskie





Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać
na oblodzonych podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych











W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu
osadzenia kołnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi
na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną
niedrożności rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN
607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.


Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość
kielicha.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakości robót - zasady szczegółowe
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.
Kontrola wykonania pokryć




Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania
prac pokrywczych,
 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych.
Pokrycia z blachy
 Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7


- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:


w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty pokrywcze", zakres tabel: 0501 - 0535

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Jednostką obmiarową robót jest:



dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m 2,
dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady
Odbiór podkładu
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub
za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien
przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych








Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
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c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program
utrzymania pokrycia.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć
cenę pokrycia,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

Odbiór pokrycia z blachy





Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.

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 przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

Zakończenie odbioru


Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa płatności - szczegółowe zasady
Pokrycie dachu blachą
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:





przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
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oczyszczenie podkładu,
pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic,
koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub
(pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem
płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych,
gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
likwidacja stanowiska roboczego.

Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:




przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:




przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje
Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali
układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze
stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
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.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004r.
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ST-0006. Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:


"Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST


Hydrofobizacja ścian ceglanych metodą smarowania pow. ponad 5,0m2 dwukrotnie preparatem
krzemoorganicznym np Funcosil SNL firmy Remmers

2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:


preparat firmy Remmers - Funcosil SNL -

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
Nie dotyczy.
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4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7


- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 19-01

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:


w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne", zakres tabel:
0601 - 0650

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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