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TEMAT: 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

OBIEKT: BUDYNEK KOMUNALNY - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 

MIESZKALNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO 

 

INWESTOR: GMINA KOBIÓR, ul. ORLA 4 

 

Zakres robót objętych ST: Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu 

z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

Kod CPV: 45130000-2 Roboty na placu budowy  

  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  

             roboty ziemne  

45262520-2 Roboty murowe  

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji drewnianych dachowych oraz  

                     podobne roboty  

 

STW i OR      45110000 – 1    Roboty rozbiórkowe 

STW i OR 05 45410000 – 4  Tynkowanie zwykłe 

STW i OR 32 45262520 – 2  Roboty murowe  

STW i OR 14 45261000 – 4   Wykonanie robót pokrywczych  

STW i OR      45262100 – 2  Rusztowania   

 

Opracował: Firma Usługowa „MTX” Mariusz Kolberg    Maj 2015r. 
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Roboty na placu budowy - 45130000-2   

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami przygotowawczymi i 

zagospodarowaniem placu budowy  w ramach robót związanych z wymianą pokrycia 

dachowego mieszkalnego budynku komunalnego. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana 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 ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z 

wykonaniem robót rozbiórkowych w ramach Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania dotyczące właściwości robót 

2.1. Przygotowanie placu budowy  

Teren budowy przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie 

obszaru prowadzenia robót, w szczególności: 
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� ogrodzenie placu budowy, 

� wykonanie daszków zabezpieczających wejście do budynku, 

� wydzielenie stref bezpiecznych,    

� ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 

� zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania 

rozbiórek, 

� zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich, mieszkańców. 

2.2. Zagospodarowania placu budowy  

W obszarze wydzielonym pod plac budowy należy wydzielić miejsca składowania 

elementów z prac rozbiórkowych jak również miejsca składowana nowych materiałów 

przewidzianych do zabudowy.  

3. Wykonanie Robót 

� Montaż tymczasowego ogrodzenia placu budowy. 

� Demontaż tymczasowego ogrodzenia placu budowy 

� Wykonanie i demontaż zastaw zabezpieczających na dachu 

� Wykonanie daszków zabezpieczających 

� Montaż i demontaż rusztowań     

4. Kontrola jakości Robót 

Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych Wykonawca powinien 

sprawdzić poprawność wykonania robót przygotowawczych oraz zabezpieczających na 

placu budowy. Wynik kontroli powinien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  

5. Obmiar Robót 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające danym zawartym w „przedmiarze robót”. 
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5.1. Obmiar robót : 

� mb  - ogrodzenie placu budowy, wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu ;  

� m2 – wykonanie daszków zabezpieczających; 

� kol. - montaż i demontaż rusztowań  

6. Odbiór Robót 

6.1. Odbiór Robót 

Odbiór robót związanych z przygotowanie placu budowy powinny być dokonany przed 

przystąpieniem do wykonania właściwych robót remontowych.  

6.2. Odbiór końcowy robót 

Nie dotyczy.   

7. Warunki płatności 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie płatności. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu 

zamówienia. 

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i 

funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 

8. Przepisy związane 

Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy 

robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych 

obiektów budowlanych… (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska (2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703) 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U.Nr 112,poz.1206) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów 

odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, 

oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona 

ewidencje odpadów (2001.152.1735) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych (2001.152.1737). 
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Roboty rozbiórkowe - 45110000-1  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach zadania wymiana 

pokrycia dachowego mieszkalnego budynku komunalnego. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana 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 ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z 

wykonaniem robót rozbiórkowych w ramach Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wymagania dotyczące właściwości robót 

2.1. Przygotowanie rozbiórki 

Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu rozbiórki, w szczególności: 

� ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 
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� zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania 

rozbiórek, 

� zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 

2.2. Rozbiórka ręczna 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo demontować elementy 

istniejącego poszycia. Usuniecie elementu nie może powodować naruszenia 

stateczności elementów przyległych. 

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu rynien i rur spustowych. 

2.3. Przebieg robót rozbiórkowych 

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od 

przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. 

Rozbiórkę poszycia dachu wykonywać ręcznie. 

2.4. Dziennik robót rozbiórkowych 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który 

oprócz danych porządkowych powinien podawać 

� kolejność i sposób wykonywania robót, 

� opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, 

� opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 

bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

2.5. Przechowywanie gruzu na placu budowy 

Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości 

nie pozostającej w sprzeczności z obowiązującymi odpadami. Składowisko tymczasowe 

odpadów na placu budowy powinno być zlokalizowane w sposób zapewniający 

swobodny wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich. 

2.6. Wywóz gruzu z terenu budowy 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w 

odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a 
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jeśli zachodzi taka konieczność – zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub 

odpadów niebezpiecznych nie wolno ich składować na placu budowy a Wykonawca 

musi wskazać do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. 

2.7. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez 

cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 

postronne. 

Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

Zabronione jest m.in.: 

� wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h), 

3. Sprzęt 

O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel 

Zamawiającego na budowie. Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi 

posiadać aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru 

Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub urządzenia nie wymagają 

okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty fabryczne potwierdzające 

ten fakt.  

Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie musza spełniać normy w zakresie 

bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, 

poziomu drgań i hałasu. 

Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić 

pracownikom przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas 

pracy urządzeń. 

4. Transport 

Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadać dopuszczalna masę 

pojazdu dostosowaną do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz 

posiadać pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na 

teren budowy, jeśli takie występują. 
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Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu 

przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 

Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia 

spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za 

nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonanie Robót 

� Demontaż rynien i rur spustowych. 

� Rozebranie poszycia dachu  (dachówka). 

� Rozbiórka obróbek blacharskich. 

� Rozbiórka kominów ponad dachem. 

� Obicie tynków na kominach poniżej dachu   

� Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi. 

6. Kontrola jakości Robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace, 

które należy demontować. 

Wyniki oględzin robót przeznaczonych do skucia powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.2. Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych 

Inspektor Nadzoru ma obowiązek sprawdzić dokładność robót rozbiórkowych. 

7. 7. Obmiar Robót 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające danym zawartym w „przedmiarze robót”. 

7.1. Obmiar robót : 

� m3 - rozebranie kominów ponad dachem, wywóz gruzu;  

� m2  - poszycie dachu, skucie tynków;  

� m – obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
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8. Odbiór Robót 

8.1. Odbiór Robót 

Odbiór robót rozbiórkowych powinien być dokonany przed przystąpieniem do 

następujących po nich pracach budowlanych. 

8.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót rozbiórkowych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu 

i powinien być dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiórek, 

protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robót. W 

razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane 

dodatkowe badania. Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia 

terenu po rozbiórkach i wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu składowania gruzu 

(dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty 

potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na 

budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub 

podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod katem posiadanych uprawnień do 

usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie 

występują). Odbiorowi końcowemu podlegają również drogi dojazdowe do terenu 

budowy pod względem ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, elementów architektury 

(słupki, znaki, ogrodzenia, naroża budynków) oraz stan zanieczyszczenia tych dróg. 

8.3. Ocena wyników odbioru 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 

końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie roboty 

rozbiórkowe należy w przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z 

odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan 

robót rozbiórkowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót 

jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami 

należy poprawić w ustalonym terminie. 
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Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, 

należy ocenić pod względem celu jakim miały służyć, jeśli to możliwe wykonać 

ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia 

dla Zamawiającego. 

9. Warunki płatności 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie płatności. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu 

zamówienia. 

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i 

funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 

10. Przepisy związane 

Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 

rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych… (Dz.U. Nr 

10, poz. 47 z 1995) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 

112,poz.1206) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich 

ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 

przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów (2001.152.1735) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (2001.152.1737). 
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Tynkowanie zwykłe - 45410000-4  

1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych wykonanych na przewodach 

kominowych w ramach zadania wymiana pokrycia dachowego mieszkalnego 

budynku komunalnego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych obiektu w zakresie: 

- osiatkowanie siatką  Rabitza  

- wykonanie tynków III kat. na kominach  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 

2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - 
średnioziarnisty. 
 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej  przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jedno-barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie 

do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić 

świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 

podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych oraz zamontować siatkę Rabitza. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3.  Wykonywania tynków trój warstwowych 

5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.  
  
- Narzut tynków zewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
-  Gładź  należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
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6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

7. Odbiór robót 
 
7.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

7.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z warunkami technicznymi dla wykonania tynków oraz 
dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od 
płaszczyzny i odchylenie krawędziod linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu,  
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
 
7.2.1. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

8. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003        Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003       Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002        Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
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Roboty murowe - 45262520-2  

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów, przewodów kominowych z materiałów ceramicznych w 

ramach robót związanych z wymianą pokrycia dachowego mieszkalnego budynku 

komunalnego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

murowych w zakresie:  

- wzniesienie przewodów kominowych z cegły klinkierowej  

 

1.4. Określenia podstawowe 

- Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

- Mur - materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych, ułożonych w określony 

sposób i połączonych ze sobą zaprawą . 

- Element murowy - ukształtowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. 

pustaki, cegły lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp. 

- Zaprawa - mieszanina nieorganicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, 

łącznie z ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jeśli są wymagane. 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 

 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
- Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy 
dla marki 30: cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

- 1         : 1         : 6 
- 1         : 1         : 7 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

 
2.3. Elementy murowe. 

 
2.3.1 Cegły pełne klinkierowe PN75/B-12003 
- Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne PN70/B-12016 
- Wymagania dotyczące elementów murowych - część 1 Elementy murowe 

ceramiczne EN 771-1 :2003. 
 
2.4. Warunki dostawy: 
Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzić z jednego 
źródła i być oznaczone (dane dotyczące nośności i przeznaczenia). Pochodzenie 
prefabrykatu i jego jakość -określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej 
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.5.Dodatki i domieszki do zapraw. 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowiązany jest zastosować zaprawę z 
odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody 
Inspektora Nadzoru 

- plastyfikatory i upłynniacze, 
- dodatki przyśpieszające wiązanie zaprawy i zwiększające jej mrozoodporność 

we wczesnym stadium wiązania. 
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2.6. Marki zapraw. 

■ M10 o średniej wytrzymałości na ściskanie 10,0MPa -dla ścian nośnych 
■ M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,0MPa -dla murowanych ścianek 
działowych 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót  

 

5.1.  Wymagania ogólne: 

Przewody kominowe należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 

wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem.  

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 

cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

zwilżyć w wodzie. 

5.2. Mury z cegły pełnej 

 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych: 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17 mm,  

a minimalna 10 mm, 

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 
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5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
15% całkowitej liczby cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła 
nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów stykających się pod kątem 
prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy 
wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
6. Kontrola jakości 

 

6.1. Materiały do wykonania murów. 
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu , 
- liczby szczerb i pęknięć, 
-   odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniomlaboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 

działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej 
tabeli 

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

 mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 
długości - na całej powierzchni 

3 10 6 
20 

Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - 

na wysokości kondygnacji - na całej 

wysokości 

3 6 

20 

6 

10 

3Odchylenia każdej warstwy od poziomu - 

na 1 m długości - na całej długości 

1  

15 

2 

3
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu - 

na 1 m długości - na całej długości 

1 10 2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: do 100 cm                 szerokość 

wysokość ponad 100 cm szerokość 

wysokość 

+6, -3 +15, -

1 

+10, -5 +15, 

-10 

+6, -3 

+15, -10 

+10, -5 +15, -10 

 
7. Obmiar robót 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Odbiór robót murowych - powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, ekspertyzy 
techniczne w 

• przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

• protokół kominiarski z przeglądu przewodów wentylacyjnych i kominowych. 
 
8.2 Badania i odbiory konstrukcji murowych. 
 
8.2.1. Zakres badań. 
Badania odbiorcze konstrukcji murowych powinny dotyczyć : 

- materiałów 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania ścian, spoin. 
- prawidłowości i dokładności przygotowania zaprawy murarskiej, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót 

(odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór 

końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, 

(jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 
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8.2.2. Badanie materiałów. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 

państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 

budownictwie. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość , a 

budzące, pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom 

laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. Badanie zapraw powinno być dokonane w 

sposób podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji. 

8.2.3. Badanie elementów murowych. 

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z 

wymaganiami podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016). 

8.3 Ocena wykonanych konstrukcji. 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami 

podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części 

wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych 

warunków należy ustalić , czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają 

bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca 

bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do 

badań. 

9. Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
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10. Przepisy związane 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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Roboty pokrywcze - 45261910-6  

11. Wstęp 

11.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem. 

11.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

11.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 

elementami wystającymi ponad dach budynku, to znaczy: 

� impregnacja więźby dachowej  

� ułożenie ekranu z folii  

� łacenie połaci dachowej wraz z montażem desek okapowych i wiatrownic 

� pokrycie dachu dachówką karpiówką; 

� montaż akcesorii: włazy, wywietrzniki, płotki śniegowe itd.    

� obróbki blacharskie; 

� rynny i rury spustowe. 

11.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
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12. Materiały 

12.1. Membrana  

Membrana wysokoparoprzepuszczalna o współczynniku paroprzepuszczalności 

powyżej >1500 g/cm2 x 24h   

12.2. Kontrłaty i Łaty  

Kontrłaty i łaty z tarcicy nasyconej. 

12.3. Blacha stalowa powlekana płaska – do obróbek blacharskich według PN-

61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

Jakość powłok musi być zgodna z normą PN-84/H-92126. Grubość blachy 0,55 mm.  

12.4. Dachówka karpiówka ceramiczna  

Klasyczna ceramiczna dachówka karpiówka, ułożona w  koronę o wymiarach 

180x380x1,3-4mm, w kolorze: naturalny ceglasty 

12.5. Rynny i rury spustowe. 

Rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze obróbek blacharskich Ø150 mm z 

przynależnymi akcesoriami jak: 

� narożniki, 

� złączki, 

� denka, 

� leje spustowe. 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze obróbek blacharskich 

Ø120mm z przynależnymi akcesoriami jak: 

� narożniki, 

� leje spustowe 

12.6. Łączniki 

Do mocowania obróbek blacharskich i dachówki karpiówki stosować łączniki wg 

wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
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13. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu. 

14. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

15. Wykonanie robót 

15.1. Podkłady do pokrycia z dachówki   

Wymagania ogólne: 

� Równość powierzchni łacenia powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym. 

� łaty do wykonania pokładu powinny mieć przekrój min 55*40 mm 

� łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem, styki łat powinny znajdować 

się na krokwiach 

� Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia. 

15.2. Krycie dachówką karpiówką w koronkę  

 Krycie połaci dachowej dachówką karpiówka w koronkę wykonać zgodnie z instrukcją 

montażu producenta dachówki.   

15.3. Obróbki blacharskie. 

� Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 

� Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku lecz temp. 

nie niższej od -150 C 

� Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

15.4. Rynny 

� Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi 

odstępach nie większych niż 50 cm. 

� Spadki rynien regulować na uchwytach. 
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� Minimalny spadek rynien 0,01%. 

15.5. Rury spustowe 

� Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3 m. 

� Uchwyty powinny być mocowane 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. 

16. Kontrola jakości 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

17. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 pokrytej powierzchni 

- 1 mb wykonanych rynien i rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

18. Odbiór robót 

18.1. Odbiór podłoża 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (łacenia ) należy przeprowadzać za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 

Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

18.2. Odbiór 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. 
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Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

� podłoża ( deskowania i łat) 

� jakości zastosowanych materiałów 

� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna 

� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia 

� zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów 

� protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

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. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

� sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

� sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 
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19. Podstawa płatności 

Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu 

- uporządkowanie stanowiska pracy 

Rynny i rury spustowe. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie 

- zmontowanie, umocowanie i uporządkowanie stanowiska pracy 

20. Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory 

dachowe. Badania. 
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Rusztowania 45262100 – 2 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru rusztowań. 

1.2. Zakres stosowanie ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robót w zakresie określonym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem rusztowań. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 1.1. 

1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 

2. Badania i odbiór rusztowań 

Badania zmontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po 

zakończeniu robót montażowych w całości lub jego części niezbędnej do prowadzenia 

robót. 

2.1. Badanie powinno obejmować sprawdzenie: 

· wymagań ogólnych 

· stanu podłoża 

· posadowienia rusztowania 

· wykonania złączy i stężeń 

· zakotwień 

· pomostów roboczych i zabezpieczających 
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· urządzeń komunikacyjnych i transportowych 

· urządzeń piorunochronnych 

Badania należy prowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowania z rur 

stalowych. 

Rusztowanie należy uznać za prawidłowe, jeżeli wszystkie badania dały pozytywny 

wynik. 

2.2. Montaż rusztowań 

· rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy jak 2,5 m 

· szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza od 0,7 m 

· wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza od 2,5 m licząc od wierzchu pomostu 

jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej 

· dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinna być 

większa niż 15 mm przy wysokości rusztowania do 10 m i 25 mm przy rusztowaniu 

wyższym od 10 m 

· odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 

rusztowania nie może być większe niż +/- 50 mm na całej długości rusztowania, a ram 

poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania +/- 20 mm 

· odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania ogólne”. 

4. Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania 

ogólne”. 

  


