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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZĘŚĆ OGÓLNA

B.00.00.00

(kod CPV 45000000-7)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie:
 realizacji zadania:
„Modernizacja pokrycia dachowego, w tym wykonanie konstrukcji kolektorów słonecznych dla
instalacji ciepłej wody użytkowej budynku kuchni i pralni z częścią mieszkalną Nr C”
Adres: ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów
Inwestor: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu
Adres: ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
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 (SST) , a związanymi z wykonaniem niżej wymienionych
robót:
- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachu oraz podobne roboty (kod CPV 45261000-4)
- Instalowanie urządzeń grzewczych

(kod CPV 45331000-6)

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.4. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
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1.4.6. urządzeniach budowlanych — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym upewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.7.terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.8.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za rządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze widującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.9.pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.10.dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu.
1.4.11.dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.12.aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.13.właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
1.4.14.wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.15. organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.16.obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.17.opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.18. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.19.dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.20. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.21. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

‘Modernizacja pokrycia dachowego, w tym wykonanie konstrukcji kolektorów słonecznych dla instalacji ciepłej wody użytkowej
budynku kuchni i pralni z częścią mieszkalną Nr C’ w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

5

1.4.22.materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.23.odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.24.poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.26. rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.27. przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.28.części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.29.ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
— dostarczoną przez Zamawiającego,
— sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST 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 zawarte były 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
SST.
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. 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, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) 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.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w 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.
1.5.7. 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 przypadkowego 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.
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. 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 bu dowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1,5.10. 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.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1 - Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy wiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Ewentualne określenia zawarte w dokumentacji technicznej, niniejszej specyfikacji technicznej lub
przedmiarze robót, które wskazują lub kojarzą się z producentem lub określoną marką wyrobu nie
mają na celu preferowania wyrobu danego producenta, lecz wskazanie na charakterystyczne cechy i
parametry techniczne tegoż wyrobu.
Dopuszcza się zastosowanie tylko materiałów o równoważnych lub wyższych parametrach
technicznych i użytkowych w stosunku do określonych wymagań.

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
SST. programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia łów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. 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.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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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, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
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
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
— organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
— plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
— wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..
— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek. legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
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zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
* Polską Normą lub
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane 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.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
* przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
* zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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* dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.
* dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
* wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
* inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót
6.8.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych
w kosztorysie lub w SST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót.
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy
zabezpieczonym.

będą

przechowywane

na

terenie

budowy

w

miejscu

odpowiednio

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu.
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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 i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robót
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.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy jętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania tych robót właścicielom
urządzeń.
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna czy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze stawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
* robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
* wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
* koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DL U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pOZ. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B.01.00.00

(kod CPV 45111300-1)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie :
 robót rozbiórkowych przy realizacji zadania :
„Modernizacja pokrycia dachowego, w tym wykonanie konstrukcji kolektorów słonecznych dla
instalacji ciepłej wody użytkowej budynku kuchni i pralni z częścią mieszkalną Nr C”
Adres: ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów
Inwestor: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu
Adres: ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów

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 rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
— Rozbiórki

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV
45000000 — 7), pkt 3
Roboty rozbiórkowe można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
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Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy,
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
„Wymagania ogólne” pkt 4
Transport materiałów z rozbiórki oraz ziemi z ukopów i gruzu środkami transportu na wskazane przez
inwestora miejsce na odległość do 3 km
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) „Wymagania
ogólne” pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych w strefie wykonywania tych robót należy:
— teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
― odłączyć elementy instalacji sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie elementów objętych obszarem rozbiórek.

5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
(1) Elementy pokryć, obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, o ile zostaną
zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku rozebrać, oczyścić, i składować.
(3) Niewykorzystane gruz, odpady wywieźć i zutylizować.
Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części
konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe (na zewn.) należy wstrzymać w
przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych
zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu należy
stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie ścian lub innych części obiektu
przez
podkopywanie i podcinanie.
5.3.1. Rozbiórki wykonać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskane odpady gruz załadunek i wywóz do
utylizacji wg pkt (1)-(4) lub zagospodarować wg dyspozycji inwestora
5.3.2. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
5.3.3. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) jest zobowiązany do postępowania z
odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV
45000000-7), pkt 6
Wymagania dla robót rozbiórkowych i ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7
Jednostkami obmiarowymi są:
W zależności od rodzaju rozbieranych elementów [m3],[m2],[m],[szt] [t]

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 450000007) pkt 8.
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9
9.2. Płaci się za roboty rozbiórkowe wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE I POKRYCIE DACHU
B.10.00.00 (kod CPV 4561000-4)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie :
 konstrukcji i pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, przy realizacji zadania :
„Modernizacja pokrycia dachowego, w tym wykonanie konstrukcji kolektorów słonecznych dla
instalacji ciepłej wody użytkowej budynku kuchni i pralni z częścią mieszkalną Nr C”
Adres: ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów
Inwestor: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu
Adres: ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów
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 drewnianych konstrukcji dachu oraz pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i
elementami wystającymi ponad dach budynku
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 inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B.00.00.00
„Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny mieć:
― oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo
― deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
― oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu
CE,
dla
których
dokonano
oceny
zgodności
z
Polską
Nor
mą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
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Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania pokryć i konstrukcji dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania, odgrzybiania i impregnacji drewna należy stosować zgodnie z dokumentacją
techniczną oraz z instrukcją ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) konstrukcja dachowa - stosuje się drewno klasy K27
(2) deskowanie i łacenie - stosuje się drewno klasy K33.
według następujących norm państwowych:
― PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
— PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.3.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa
tabela.
Lp.

Oznaczenie

Klasy drewna
K27

K33

27

33

0,75

0,75

20

24

1

Zginanie

2

Rozciąganie wzdłuż włókien

3

Ściskanie wzdłuż włókien

4

Ściskanie w poprzek włókien

7

7

5

Ścinanie wzdłuż włókien

3

3

6

Ścinanie w poprzek włókien

1,5

1,5

2.3.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady

K33

K27

Sęki w strefie marginalnej

do 1/4

1/4 do 1/2

Sęki na całym przekroju

do 1/4

1/4 do 1/3

Skręt włókien

do 7%

do 10%

a) głębokie

1/3

1/2

b) czołowe

1/1

1/1

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:

Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szerokość słojów

4 mm

6 mm
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dopuszczalna na długości dwu krawędzi
zajmująca do 1/4 szerokości lub długośc

Krzywizna podłużna
a)

płaszczyzn

30 mm ― dla grubości do 38 mm
10 mm — dla grubości do 75 mm

b)

boków

10 mm — dla szerokości do 75 mm
5 mm—dla szerokości

Wichrowatość

6% szerokości

Krzywizna poprzeczna

4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn — płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna

2.3.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie
więcej niż:
― dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%
2.3.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
— w długości:

do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości

— w szerokości:

do +3 mm lub do -l mm

— w grubości:

do +l mm lub do -l mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
* dla łat o grubości do 50 mm:
— w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
— w szerokości:+2 mm i -l mm dla 20% ilości
* dla łat o grubości powyżej 50 mm:
— w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości
— w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.
2.3.5. Łączniki
Elementy stalowe powinny być fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
Należy stosować: gwoździe okrągłe ocynkowane wg BN-70/5028-12
Śruby - z łbem sześciokątnym wg PN-BN — ISO 4014:2002 śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M82121
Nakrętki: - Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
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Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkładki pod śruby - podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 2.2.6. środki ochrony drewna

2.4. Środki ochrony (impregnacji) drewna
2.4.1. Do ochrony drewna należy zastosować środek o czterofunkcyjnym działaniu (np. FOBOS M4
lub inny równoważny) t.j. posiadający właściwości:
– ogniochronne,
– biochronne
przeciwko grzybom domowym (podstawczakom),
przeciwko grzybom pleśniowym,
przeciwko owadom (technicznym szkodnikom drewna)
2.4.2. Elementy konstrukcji drewnianej dostarczonej do wbudowania powinny być impregnowane
metodą kąpieli bezciśnieniowej w temperaturze 20 ± 1°C - przez zanurzenie w roztworze wodnym
środka o stężeniu 30% (lub innym wg wskazań producenta).
Minimalne zużycie środka 200 g/ m2 powierzchni impregnowanej dające zabezpieczenie ogniowe wg
PN-EN 13501-1+A1:2010 – klasa reakcji na ogień B-s2, dO
- wyrób niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia,
- wyrób nierozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia wewnątrz budynku
2.4.3. Elementy starej konstrukcji drewnianej impregnowane na budowie metodą smarowania 3-4
krotnego.
Minimalne zużycie środka 200 g/ m2 powierzchni impregnowanej dające zabezpieczenie ogniowe wg
PN-EN 13501-1+A1:2010 – klasa reakcji na ogień D-s1, dO
- wyrób trudno zapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia,
- wyrób nierozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia wewnątrz budynku.
2.4.4. Właściwości techniczno – użytkowe środka:
– agresywność korozyjna 30% roztworu wodnego w odniesieniu do stali – mała, malejąca,
– wpływ 30% roztworu wodnego na wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien – brak wpływu,
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie
powinna być mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.
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2.5. Mambrany
2.5.1. Membrana dachowa wysokoparoprzeouszczalna do wykonania poszycia połaci dachowej na
pełnym deskowaniu z płyt MFP typ Corotop Red Strong Plus lub równoważna o parametrach:
— Gramatura:

≥ 180 g/m²

— Klasa palności

E-d2

— Odporność na przesiąkanie

W1

— Współczynnik Sd

≤ 0,02 m

PN-EN 1849-2
PN-EN 1350-1
PN-ERN 1928
PN-EN ISO 12572/C

— Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem
wzdłuż/w poprzek

≥ 450/300 N/50mm PN-EN12311-1A, PN-EN13859-1

— Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu
wzdłuż/w poprzek

≥ 375/250 N/50mm PN-EN12311-1A, PN-EN13859-1

— Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
wzdłuż/ w poprzek

≥ 250/300 N

PN-EN12310-1, PN-EN13859-1/B

— Wydłużenie przed starzeniem
wzdłuż/w poprzek

≤ 85/130 %

— Wydłużenie po starzeniu
wzdłuż/w poprzek

≤ 55/85 %

2.5.2. Membrana wysokoparoprzepuszczalna Fakro EUROSTOP S4 do zabezpieczenia powierzchni
izolacji termicznej stropu o parametrach:
— Gramatura:

≥ 155 g/m²

— Klasa palności

E-d2

— Odporność na przesiąkanie

W1

— Współczynnik Sd

≤ 0,015 m

PN-EN 1849-2
PN-EN 1350-1
PN-ERN 1928
PN-EN ISO 12572/C

— Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem
wzdłuż/w poprzek

≥ 360/280 N/50mm PN-EN12311-1A, PN-EN13859-1

— Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu
wzdłuż/w poprzek

≥ 320/220 N/50mm PN-EN12311-1A, PN-EN13859-1

— Rozdzieranie
wzdłuż/ w poprzek

≥ 190/200 N

PN-EN12310-1, PN-EN13859-1/B

— Wydłużenie przed starzeniem
wzdłuż/w poprzek

≤ 15/15 %

PN-EN12311-1A, PN-EN13859-1

≤ 10/10 %

PN-EN12311-1A, PN-EN13859-1

— Wydłużenie po starzeniu
wzdłuż/w poprzek

2.6. Papa wstępnego krycia
Papa asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana W/PET-SBS/ICOPAL na osnowie ze wzmacnianej
włókniny poliestrowej. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego
brzegu z pasem pokrytym posypką mineralną drobnoziarnistą o szer. 100 mm, strona spodnia pokryta
drobnoziarnistą posypką mineralną lub folią z tworzywa sztucznego. Przystosowana również do
mocowania mechanicznego na gwoździe papowe lub wkręty.
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- wytrzymałość na rozciąganie:

wzdłuż:

450 +150/-150 [ N/50 mm]

w poprzek:

350 +150/-150 [ N/50 mm]

- wydłużenie wzdłuż/ w poprzek :
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30/35 ± 15 [%}

- wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):, kier. podłużny:

230 ±50 N

kier. poprzeczny: 230 ±50 N
- grubość:

2,2 mm

- wodoszczelność:

±0,2 mm

wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa

- giętkość w niskiej temperaturze

-10°C/Ø30 mm

- odporność na spływanie

85°C

- odporność na sztuczne starzenie

100°C ±10

- przyczepność posypki

20 % ± 10

- przenikanie pary wodnej

µ = 20 000

2.7.Materiały pokryciowe ceramiczne
2.7.1. Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać
wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, a szczególności:
a) Dachówka ceramiczna zakładkowa Renesansowa L15 czerwona angoba
― gatunek I
― wymiary 450 x 282 mm
― ciężar 3,6 kG/szt
długość krycia
szerokość krycia

35,5 – 36,5 cm
22,2 cm

b) Dachówki ceramiczne zakładkowe Renesansowa L15 czerwona angoba - kształtowe i
uzupełniające: połówki ,dwufalowe, wentylacyjne, szczytowe, przejścia solarne
c) Gąsiory nr 11 i systemowe kształtki i zakończenia - czerwona angoba

2.7.2. Materiały pomocnicze do pokryć ceramicznych
― uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych – cynkowane ogniowo
― gwoździe, wkręty, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów cynkowane ogniowo
― akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub
wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, kratki wentylacyjne okapu, siatki ochronne okapu,
― zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.

2.7.3. Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w
odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996,
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód
opadowych.
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Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe
powinny być składowane na paletach.

2.8. Elementy komunikacji dachowej i zabezpieczenia przeciwśnieżnego
2.8.1. Ławy kominiarskie szer. 25 cm oraz płotki przeciwśnieżne wys.20cm jako gotowe zestawy
stalowe systemowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo i malowanie
proszkowo w kol. cegły, montowane na systemowych wspornikach przystosowanych do pokrycia
z dachówki zakładkowej lub montowane na wspornikach (ławy kominiarskie), jako przyścienne do
kominów.
Mocowania elementów komunikacji dachowej należy wykonać przy pomocy wkrętów do drewna z
łbem sześciokątnym Ø 8 x 60-80 mm lub kotew (mocowanie do ścian kominów) o Ø min 8 x 80100 mm lub łącznikami stanowiącymi fabryczne wyposażenie zestawów montażowych.
Mocowanie zabezpieczeń przeciwśniegowych należy wykonać przy pomocy wkrętów do drewna z
łbem sześciokątnym Ø 6 x 60-80 mm lub łącznikami stanowiącymi fabryczne wyposażenie
zestawów montażowych.
2.8.2. Wyłaz dachowy
Parametry i wyposażenie
— ościeżnica z czarnego poliuretanu, skrzydło z profilu aluminiowego, zintegrowany, uniwersalny
kołnierz uszczelniający do profilowanych pokryć dachowych .
— wymiar nom. 80x80 cm
— szyba zespolona gr 16 mm hartowana
— z ogranicznikiem uniemożliwiający niezamierzone zatrzaśnięcie otwartego skrzydła
— z kołnierzem uniwersalnym

2.9. Wyroby z blachy cynkowo-tytanowej i powlekanej
a) Obróbki blacharskie z blachy cynkowo –tytanowej gr 0,55- 0,65 mm
b) Rynny dachowe i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. ≥ 0,6 mm
Wszystkie elementy instalacji muszą być zgodne z zastosowanym systemem rynnowym. Nie
wolno stosować jednocześnie elementów od różnych systemów rynnowych.
Zastosowany system rynnowy musi być zgodny z normą PN-EN 612:2006 w odniesieniu do rynien
dachowych i rur spustowych oraz z normą PN-EN 1462:2006 w odniesieniu do uchwytów.
Wyroby z blachy cynkowo-tytanowej należy składować w fabrycznym opakowaniu, pod zadaszeniem
na paletach. Niedopuszczalne jest składowanie jedna na drugiej. W przypadku długotrwałego
magazynowania blachy oraz wyroby z blach należy przechowywać w suchych i przewiewnych
pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż 0°C. Składowaną blachę oraz wyroby należy
zabezpieczyć przed wilgocią i oddzielić od aktywnych środków chemicznych.
We wszystkich przypadkach w zakresie składowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń
producenta wyrobu.
Dodatkowo zamontować w rynnach systemowe siatki zabezpieczające przed gromadzeniem się
liści
Przechowywanie zgodnie z instrukcją producenta.

2.10. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
― są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
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― są właściwie oznakowane i opakowane,
― spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i
wynik badania mrozoodporności dachówek),
― producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechne
go lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budową powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.11. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Ewentualne określenia zawarte w dokumentacji technicznej, niniejszej specyfikacji technicznej lub
przedmiarze robót, które wskazują lub kojarzą się z producentem lub określoną marką wyrobu nie
mają na celu preferowania wyrobu danego producenta, lecz wskazanie na charakterystyczne cechy i
parametry techniczne tegoż wyrobu.
Dopuszcza się zastosowanie tylko materiałów o równoważnych lub wyższych parametrach
technicznych i użytkowych w stosunku do określonych wymagań.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV
45000000 — 7), pkt 3
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu nie wpływającego negatywnie
na jakość wykonanych robót.
Do cięcia obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych
urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do
zniszczenia powłok antykorozyjnych.
Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 ”Wymagania ogólne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 4
4.2. Transport materiałów
4.2.3. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca SIĘ prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki
pianki poliuretanowej.
Obróbki blacharskie mogą być dowolnymi środkami transportu. Materiał należy układać
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu.
We wszystkich przypadkach w zakresie transportu należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń
producenta wyrobu.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV
45000000-7), pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i
odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je
prac na dachu takich jak:
— naprawa, uzupełnienie lub wzmocnienie oraz impregnacja elementów drewnianej konstrukcji dachu
― deskowanie koszy (zlewów) dachowych,
― wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
― wykonanie, uzupełnienie, naprawa tynków kominów, nasad kominowych, betonowych przekryć
kominowych
― osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych,
― wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.

5.3. Konstrukcja drewniana więźby dachowej i stropów
5.3.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.3.2. Wymianie lub wzmocnieniom podlegają wyłącznie elementy uszkodzone w stopniu
wykluczającym dalszą eksploatację. Decyzja o wymianie lub sposobie wykonania wzmocnienia w
każdym przypadku wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
5.3.3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno odpowiadać wielkościom odtworzeniowym oraz
być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.3.4. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm.
5.3.5. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych
więcej jak 0,5 mm.
5.3.6. Dopuszcza się następujące odchyłki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20 min
- w odległości między węzłami do 5 mm
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- w wysokości do 10 mm

5.4. Odgrzybianie i impregnacja (konstrukcji drewnianych)
Powierzchnie wszystkich elementów więźby dachowej i konstrukcji stropów drewnianych - powinny
być całkowicie zabezpieczone środkami ochrony wg pkt 2.4.
Przy wykonywaniu prac odgrzybieniowych i impregnacyjnych należy stosować się do
zaleceń producenta preparatu.

instrukcji i

5.5. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek
5.5.1. Krycie wstępne
— Poszycie membraną dachową Corotop Red Strong Plus wg 2.5.1. lub równoważną montowana za
pomocą pasków samoprzylepnych, a w razie braku należy stosować
odpowiednio taśmy
samoprzylepne do membran dwu i jednostronne stosując zakłady min. 15 cm. Należy zwracać uwagę
na ewentualne uszkodzenia podczas montażu i natychmiast je łatać. Mocowanie membrany z pasem
nadrynnowym należy wykonać odpowiednią taśmę butylową o szerokości ≥ 30 mm przed okapową
kratką wentylacyjną. Końcową krawędź membrany przycisnąć okapową kratką wentylacyjną
przykręcaną na pasie nadrynnowym w odległości ok. 25-30 mm od zewnętrznej krawędzi łaty
okapowej, stanowi ona bezpośrednie podłoże pokrycia z dachówki karpiówki przy okapie i tworzy
szczelinę wentylacyjną przestrzeni między pokryciem dachowym, a warstwą wstępnego krycia.
Połączenia membrany z innymi elementami obróbek wykonać również przy pomocy taśmy butylowej
samoprzylepnej
— Krycia jednokrotnie papą W/PET-SBS/ICOPAL (alternatywne, zamiast membrany) – papę układać
pasami od okapu do kalenicy, papiaki przybijać tylko wzdłuż górnej krawędzi arkusza papy (3-5 cm od
krawędzi) tam, gdzie będzie zakład ok.10 cm z następnym arkuszem. Zakład posmarować lepikiem
na zimno. Łączenie zakładów pionowych arkuszy wykonać analogicznie
5.5.2. Kontrłaty – montowane prostopadle do okapu należy montować o rozstawie równym rozstawie
krokwi. W celu zabezpieczenia i uszczelnienia połączeń styku kontrłaty i papy należy stosować masę
uszczelniającą do kontrłat Divoroll Dichtmasse
Zakończenie kontrłat ok 20 mm przed przejściem membrany poprzez deskę klinową lub parę łat na
pas nadrynnowy. Końce należy zukosować lub zaokrąglić i zabezpieczyć taśmą .
5.6. Deskowanie i łacenie połaci dachowych
Przewiduje się wykonanie poszycia pod pokrycie wstępne płytami MFP gr.22 mm. Płyty układać
dłuższym bokiem równolegle do okapu rozpoczynając od dołu. Płyty należy dociąć w sposób
zapewniający oparcie skrajnych krawędzi płyt na krokwiach, zachowując odstęp dylatacyjny 3-5 mm .
Płyty przybijać gwoździami odpornymi na korozję lub mocować wkrętami samowiercącymi,
zachowując maksymalną odległość miedzy mocowaniami 150 mm na skraju płyty oraz 300 mm w
środku płyty. Minimalny odstęp mocowania (gwoździa, wkrętu) od krawędzi płyty 8 mm oraz 25 mm od
narożnika. Kolejne rzędy płyt montować z przesunięciem o połowę ich długości względem siebie. Po
ułożeniu pierwszego rzędu płyt można, przejść do mocowania kolejnych warstw poszycia np.
membrany lub papy, kontrłat i łat tworząc w ten sposób możliwość praktycznego i bezpiecznego
oparcia dla montujących kolejne rzędy płyt, należy przy tym pamiętać, by nie uszkodzić utworzonego
w ten sposób poszycia podczas wykonywania prac na wyższych partiach połaci dachowej.
Za przeszkodami (kominy, wywietrzaki itp.) od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek
układanych na styk lub płyt MFP.
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi.
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są
następujące:
― łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 50x60 mm zgodnie z dokumentacją
techniczną, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, ułożone poziomo powinny być przybite
do każdej krokwi jednym gwoździem, długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż
grubość łaty.
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― deski klinowe okapowe lub para łat klinowych, stanowiące bezpośrednie podłoże pod pas
nadrynnowy, mocowane bezpośrednio do krokwi (bez podłoża z kontrłat) wzdłuż okapu powinny być
grubsze (przy samym okapie) o ok 20 mm (60x60) mm, ich rzeczywista wysokość i profil musi
wynikać z założonej wysokości profilu okapu względem całej połaci z uwzględnieniem dodatkowej
wysokości 25 mm okapowej kratki wentylacyjnej .
― styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane
za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,
― rozstaw łat pod krycie dachówką Renesansową L15 36 cm
— wszelkie parametry podłoża muszą być zgodne z instrukcją zastosowanego systemu pokrycia i
rodzaju gąsiorów, każdorazowo należy stosować wytyczne producenta stosowanego systemu.
― odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej
długości dachu,
— wykończenie okapu – należy wykonać zgodnie z instrukcją odpowiednio dla rozwiązania z
zastosowaniem grzebienia okapu z listwą wentylacyjną
— wykończenie kalenicy – należy wykonać zgodnie z instrukcją odpowiednio dla rozwiązania przy
zastosowaniu taśmy wentylacyjno-uszczelniającej.
― wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi powinna być
przybita deska środkowa (wzdłuż osi kosza), grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat
― łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty
techniczne zgodnie z pkt.2.4.
― podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
— płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 3 mm w kierunku prostopadłym do spadku i
nie większy niż 5 mm w kierunku równoległym do spadku.

5.7. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury
powietrza.
— Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.
— Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi
dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą ( tak jak dla łat) 2
mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu
— Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie po
winny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±5 mm.
— Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.
— Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach)
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/8-10245.

5.8. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną
5.8.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką
oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).
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Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować
również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez
producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).
— Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według instrukcji producenta systemu
pokrywczego dachówką ceramiczną.
— Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi na siebie na ok 40 mm
(zależnie od rodzaju), a następnie umocować klamrę antykorozyjnymi gwoździami lub wkrętami do
łaty kalenicowej. Jako uszczelnienie należy stosować aluminiową taśmę. Kalenicową, uszczelniającą,
wentylacyjną. Zakończenia kalenicy tworzą specjalne gąsiory – początkowe i końcowe, płytka
zakończenia kalenicy, kształtka rozgałęźna.
— Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie
powinny przekraczać ±10 mm.
— Okapy wykonać w sposób tradycyjny lub z wykorzystaniem systemowych dachówek
okapowych albo okapowych wentylacyjnych. Na etapie przygotowania podłoża należy
skoordynować wysokości elementów tak, aby zewnętrzna powierzchnia pokrycia nie posiadała
nie planowanego załamania.
— Krawędzie szczytowe (jeżeli występują) – wiatrownice - należy wykonać z profilowanych
dachówek szczytowych. W przypadku układania dachówek szczytowych przy ścianie
zewnętrznej laty dachowe musza być wysunięte przynajmniej 20 mm poza krawędź tynku.
Odległość pomiędzy wewnętrzną krawędzią dachówki szczytowej, a ścianą lub zewnętrzną
krawędzią konstrukcji drewnianej musi wynosić przynajmniej 10 mm
— Wentylację okapu stanowi okapowa kratka wentylacyjna dająca przekrój wentylacyjny ca 250
cm²/ mb okapu oraz uzupełniająco zastosować dachówki wentylacyjne szczególnie w przypadku
występujących przegród np. kominów mogących blokować przepływ powietrza.
— Wentylacją kalenicy zapewnia aluminiowa uszczelka wentylacyjna kalenicy dająca przekrój
wentylacyjny ca 160 cm² / mb kalenicy na dwie strony dachu
— Przed występującymi przeszkodami w połaci dachowej (kominy, otwory) na całej długości
przeszkody, w każdej przestrzeni między krokwiowej należy zamontować 3- 4 szt dachówki
wentylacyjnej połaciowej.

5.9. Elementy komunikacji dachowej i zabezpieczenia przeciwśnieżnego
Montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta zestawów.
Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego płotkiem wys.20 cm dedykowanym dla pokrycia
dachówką karpiówką, na wysokości murłaty lub w odl. do 80 cm o ilości wsporników min. 2,5 szt
/m Poszczególne segmenty płotka przeciwśnieżnego należy łączyć systemowymi łącznikami.
5.10. Obróbki blacharskie
— obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
— roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od —
15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
— montowane na podłożu z warstwy rozdzielającej z maty strukturalnej wg pkt 2.7, 5.3.3 oraz 5.10.
5.11. Rynny dachowe
— rynny powinny być mocowane do krawędzi okapu za pomocą uchwytów, rozstawionych w
odstępach nie większych niż 50 cm,
— spadki rynien regulować na uchwytach w zakresie 0,5 do 1,0%
— rynny powinny mieć wmontowane wpusty do rur spustowych,
5.12. Rury spustowe
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— rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m i w ilości min. 2 szt
— uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez zamocowanie przy pomocy kotwy do
muru, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej
na głębokość kielicha
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV
45000000-7), pkt 6
— Wymagana jakość materiałów izolacyjnych i pokrywczych powinna być potwierdzona przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
— Materiały izolacyjne i pokrywcze dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogę być dopuszczone do stosowania.
— Odbiór materiałów izolacyjnych i pokrywczych powinien obejmować zgodność z dokumentację
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.
— W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta — powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
— Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych i pokrywczych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
— Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
— Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu .
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt, 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:
― przekroju i rozstawu łat,
― poziomu łat,
― zamocowania łat.
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub laty kontrolnej o
długości 3 m z poziomnicą.
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:
― zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
― jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
― prawidłowości przygotowania podkładu,
― prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą
sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy,
trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania
określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić
przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały
wymagania określone w pkt. 5.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.
Ponadto należy w wybranych przez Komisje, miejscach, spośród szczególnie narażonych na
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie co przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca
poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo,
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej
specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić
przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić
przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone
w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić
przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji za
pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2,7.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-1 0245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
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6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówka ceramiczna przeprowadza się
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne"
(kod CPV 45000000-7), pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót
3

— Ilość m , m wykonanej konstrukcji drewnianej
— powierzchnia wykonana w m2 deskowania i łacenia
— powierzchnia wykonana impregnacji i odgrzybianie (konstrukcji drewnianych)
— Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. zajętych przez
urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza
niż 1 m² .
— Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny
połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.
— Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 2-02.
― dla obróbek blacharskich ― m2 powierzchni w rozwinięciu
― dla wykonanych rynien dachowych lub rur spustowych ― 1 m

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" (kod CPV
45000000-7), pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie.
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek
blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki
blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbi ór ost ateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego,
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

na podstawie

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
― dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
― szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
― dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
― dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
― protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu t odbiorów częściowych.
― instrukcje producenta systemu pokrywczego,
― wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
― jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia
dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
― jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności
pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
― w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru,
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
― ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
― ocenę wyników badań,
― wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
― stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z za
mówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką.
9. PODSTAWA PŁATNIŚCI
9.1. Ogólne
ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST B.00.00.00
„Wymagania ogólne" (kod CPV 45000000-7), pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
9.2.1. Konstrukcje drewniane, izolacje, łacenie, deskowanie
Płaci się za ustaloną ilość określoną w pkt 7. wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie,
— uporządkowanie stanowiska pracy.
9.2.2. Pokrycie dachówką
Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
― określonych w dokumentach umownych
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

(ofercie) cen jednostkowych

i

ilości

robót

― ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
pokrywcze dachówką uwzględniają:
― przygotowanie stanowiska roboczego,
― dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

‘Modernizacja pokrycia dachowego, w tym wykonanie konstrukcji kolektorów słonecznych dla instalacji ciepłej wody użytkowej
budynku kuchni i pralni z częścią mieszkalną Nr C’ w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

35

― obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
― ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 4 m,
― odbiór i oczyszczenie podkładu z łat,
— pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementów systemowych pokrycia,
― pokrycie kalenic i grzbietów,
― usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych,
― oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
— likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej
płatności.
9.2.3. Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
— uporządkowanie stanowiska pracy.
9.2.4. Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
— uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-B-02361:1999

Pochylenia połaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243
odbiorze.

Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i

badania przy

PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996
transport.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i

PN-B-12030:1996/

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

Az1:2002

przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501
PN-EN 490:2000

Zaprawy budowlane zwykle.
Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U} Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. AP 1:2004
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PN-EN 1304:2002

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.

PN-EN 1304:2002/

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. A P1:2004

PN-B-03150:2000/M2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
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projektowanie.

PN-BN 844-3:2002 Drewno okrągłe I tarcica. Terminologia. „Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy
PN42/D94021 Tarcica Iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi
10.2.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

― Warunki techniczne wykonania i odbioru
część III) Arkady, Warszawa 1990 r.

robót budowlano-montażowych

(tom l,

― Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
― Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
― Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.
Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004 r.
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133).
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych
oraz
programu
funkcjonalno-użytkowego
(Dz.
U.
z
2004
r.
Nr 202, póz. 2072).
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz.
953 z póżn. zmianami).
― Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
póz. 881).
― Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn.
zmianami).
.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA SOLARNA

I.06.00.00 (kod CPV 45331000 – 6)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie :
 instalacji przy realizacji zadania:
„Modernizacja pokrycia dachowego, w tym wykonanie konstrukcji kolektorów słonecznych dla
instalacji ciepłej wody użytkowej budynku kuchni i pralni z częścią mieszkalną Nr C”
Adres: ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów
Inwestor: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu
Adres: ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej
wymienionych robót:
* montaż kolektorów słonecznych
* montaż rurociągów solarnych
* montaż elementów układu podgrzewu c.w.u.
* montaż armatury
* montaż urządzeń
* próby instalacji cwu.
* napełnienie układu solarnego płynem solarnym
* badania i próby instalacji solarnej
* wykonanie izolacji termicznej,
* uruchomienie i regulacja instalacji solarnej

1.3. Ogólne wymagania
* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją
techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000 - 7) „Wymagania ogólne” pkt 2
2.2. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji solarnej
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* Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
* Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są
właściwie oznaczone:
― wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji (wśród wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach ogrzewczych,
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa podlegają tylko małe pompy obiegowe centralnego
ogrzewania o mocy silnika nie większej niż 2,5 kW; pozostałe wyroby mogą podlegać certyfikacji
dobrowolnej.),
― wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną (system oceny zgodności dla
poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodności oraz sposób
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie), mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
― wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,
― wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich
Norm z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
― wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
* Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.
* Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest
wymagane — inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
oświadczenia wymienione wyżej, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.

2.3. Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji solarnej:
1) miedź
2) stal węglowa zwykła
3) stal odporna na korozję

Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji c.w.u.:
1) stal ocynkowana

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
2.4. Armatura
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*Według specyfikacji zawartej w dokumentacji technicznej
2.5. Urządzenia instalacji solarnej
Według specyfikacji zawartej w dokumentacji technicznej
2.6. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z kauczuku
syntetycznego:
dla przewodów wewnętrznych typu K-FLEX SOLAR HT grubości 20 i 30 mm
2.7. Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne VIESSMANN VITISOL 100FM, płaskie do montażu pionowego, typ SV1F.
Płaskie kolektory z absorberem ze specjalną powłoką thermProtekt , z meandrycznym układem
przewodów wewnętrznych, z aktywnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Rama z
niepowlekanego aluminium. Obudowa z jednoelementowego giętego profilu aluminiowego, tylna
izolacja z wełny mineralnej, szkło solarne odporne na działanie warunków atmosferycznych.
Zintegrowane rury łączące do modułowego połączenia w pole do 12 kolektorów.
Dane techniczne
- powierzchnia brutto

2,51 m²

- powierzchnia absorbera

2,31 m²

- powierzchnia apertury

2,33 m²

- ciężar

42 kg

- zawartość płynu

1,83 litra

- dopuszczalne .ciśnienie robocze
- maks. temperatura postojowa

6 bar
145ºC

- sprawność kolektora

59 %

- sprawność optyczna kolektora

80 %

- współczynnik strat liniowych
- kwadrat wsp. przenikania ciepła
- współczynnik korekty kąta padania

3,66 W/(m²K)
0,037 W/(m²K²)
0,91

2.8. Czynnik grzewczy Tyfocor LS
Dane techniczne
- zabezpieczenie przed niskimi temperaturami
- gęstość przy 20ºC
- lepkość przy 20ºC
- Wartość pH

do - 28ºC

1,032 do 1,035 g/cm² wg ASTM D 1122
4,5 do 5,5 mm²/s

wg normy DIN 51562

od 9,0 do 10,5 wg ASTM D 1287

2.9. Wyposażenie
- zestaw przyłączeniowy Vitosol
- tuleja zanurzeniowa
- rury łączące
- zestaw części zamiennych
- konstrukcja wsporcza wraz z zestawem i osprzętem montażowym dla:
4 kolektorów w baterii kpl 2
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3 kolektorów w baterii kpl 5
2 kolektory w baterii kpl 1
- odpowietrznik automatyczny do kolektorów słonecznych z zaworem odcinającym
- armatura do napełniania i opróżniania układu solarnego
- zestaw do napełniania obiegu solarnego
2.10. Dwudrogowa stacja pompowa do obiegu kolektorów słonecznych
Typ VIESSMAN Solar-Divicon – kompaktowa jednostka pompowa typ pS 20 z 2 termometrami, 2
zaworami kulowymi z zaworem zwrotnym, przepływomierzem, manometrem, zaworem
bezpieczeństwa
(6bar),
zaworami
napełniającymi,
separatorem
powietrza,
złączkami
zaciskowymi/podwójny o-ring 22 mm, izolacją i wysokoefektywną pompą obiegową na prąd zmienny.
Wysokość podnoszenia: 6,5 m przy wydajności 1500 l/h.
2.11. Elektroniczny regulator różnicowy
VIESSMANN Vitosolic 200 typ SD4 do instalacji z maks. Czterema odbiornikami. Do biwalentnych
instalacji z kolektorami słonecznymi i olejowymi/gazowymi lub kotłami grzewczymi na paliwo stałe:- do
biwalentnego podgrzewu wody użytkowej, - do biwalentnego podgrzewu wody użytkowej i wody
basenowej, - do biwalentnego podgrzewu wody użytkowej i wspomagania ogrzewania pomieszczeń. Z
cyfrowym wyświetlaczem, bilansowaniem mocy i systemem diagnozowania. Możliwość komunikacji z
regulatorami kotłów Vitotronic w funkcji przerwania dogrzewu podgrzewacza i/lub podgrzew wstępny
oraz sterowanie pompą z regulacją prędkości obrotowej. Możliwość podłączenia licznika ciepła i/lub
czujnika nasłonecznienia. Możliwość zapisu wartości roboczych instalacji solarnej na karcie pamięci
SD (pojemność do 2 GB, system plików FAT 16). Do montażu ściennego, czujnik podgrzewacza,
kolektora jak również dodatkowy w zakresie dostawy regulatora.
2.12. Pionowy stojący podgrzewacz szt 4
VIESSMANN Vitocell 100-B typ CVBB – pojemnościowy z dwoma wężownicami. Do podgrzewu c.w.u.
w połączeniu z kotłami grzewczymi i instalacjami solarnymi. Dolna wężownica grzewcza do
przyłączenia kolektorów słonecznych, górna wężownica do przyłączenia kotła grzewczego.
Zbudowany wg przepisów eN 12897 iDIN 4753. Spełniający wymagania DVGW ark. W551. Do
instalacji grzewczych wyk.wg EN 12828.
Dopuszczalne temperatury zasilania:
temperatura c.w.u. 95°C

- woda grzewcza do 160°C, - woda solarna do 160°C, -

Dopuszczalne ciśnienie robocze: - woda grzewcza do 10 bar, - strona solarna do 10 bar, - strona
c.w.u. do 10 bar
Podgrzewacz i wężownica wykonane ze stali S355 chronionej przed korozją warstwą powłoki
emaliowanej Ceraprotrct i ochronną anodą magnezową. Wyposazony w 2 otwory rewizyjne z flanszą
DN80 i izolacją cieplną pokrytą tworzywem.
Pojemność:

950 l

Długość/Szerokość/Wysokość
Waga:

1062/1110/2200 mm
390 kg

2.13. Solarne naczynie zbiorcze V250 l z zaworem kołpakowym
Do przeponowych naczyń wzbiorczych w zamkniętych instalacjach grzewczych z zaworem
odcinającym zabezpieczonym przed przypadkowym zamknięciem oraz zaworem opróżniającym .
2.14.Naczynie wzbiorcze c.w.u. DT 200
Wraz z zaworem odcinającym
2.15. Zbiornik pośredni V 200 l
Przed naczyniem wzbiorczym do obniżania temperatury przed przeponowym naczyniem wzbiorczym,
wymagany przy temperaturach powyżej 70°c i poniżej 0°C.
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2.16. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Ewentualne określenia zawarte w dokumentacji technicznej, niniejszej specyfikacji technicznej lub
przedmiarze robót, które wskazują lub kojarzą się z producentem lub określoną marką wyrobu nie
mają na celu preferowania wyrobu danego producenta, lecz wskazanie na charakterystyczne cechy i
parametry techniczne tegoż wyrobu.
Dopuszcza się zastosowanie tylko materiałów o równoważnych lub wyższych parametrach
technicznych i użytkowych w stosunku do określonych wymagań.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7)
„Wymagania ogólne” pkt 3.

* Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000 - 7)
„Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Rury
* Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.3. Armatura
* Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, powinna być dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.4. Urządzenia
Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach, a ich transport wg zaleceń
producenta.
4.5. Izolacja termiczna
* Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
* Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
* Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
4.6. Kolektory słoneczne, armatura, osprzęt i wyposażenie układu solarnego
Należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach, a ich transport wg zaleceń producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7)
„Wymagania ogólne” pkt 5
5.2. Wymagania ogólne
5.2.1 Instalacja solarna powinna, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano,
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
5.2.2 Instalacja solarna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporządzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
5.2.3 Ponadto instalacja solarna powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego
okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie
ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej
instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno —
budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w
drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo

5.3. Montaż rurociągów
5.3.1. Prowadzenie przewodów
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
— wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
— przecinanie rur,
— założenie tulei ochronnych,
— ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
— wykonanie połączeń.
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań
przewodów możliwość odpowietrzania instalacji.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstępach nie niniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego
wykonane są rury.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji),
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Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali węglowej zwykłej) i cieplnej.
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm
na kondygnację.
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów
gazowych.
Wszystkie przewody muszą być prowadzone tak, aby nie występowały zakłócenia krążenia przez korki
powietrzne lub osady

5.3.2. Podpory
Podpory stałe i przesuwne
― Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i
odkształceń przewodów.
― Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

5.3.4. Tuleje ochronne
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochromie.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionowa,
b) co najmniej o I cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być
osłonięty tarczką ochronną.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności
ogniowej E; izolacyjności ogniowej 1) wymaganą dla tych elementów zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i
wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.
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5.4. Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą materiałów uszczelniających odpornych
na oddziaływanie płynu solarnego oraz na oddziaływanie jego maksymalnej temperatury.
* Kolejność wykonywania robót:
— sprawdzenie działania zaworu,
— nagwintowanie końcówek,
— wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym,
— skręcenie połączenia.
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna
do obsługi i konserwacji.
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu czynnika był zgodny z
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem
technicznym.
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu). Armatura spustowa
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych.

5.6. Montaż urządzeń
Montaż urządzeń należy wykonać wg dokumentacji technicznej stosując się ściśle do instrukcji i
zaleceń producenta.
5.7. Wykonanie regulacji instalacji solarnej
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z projektem
technicznym instalacji oraz instrukcją uruchomienia i regulacji producenta.
5.8 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów
instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze
stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym
instalacji.
Zabezpieczenie powierzchni obejmuje przygotowanie powierzchni pod malowanie przez czyszczenie
do stopnia St2 i malowanie powłokami ochronnymi termoodpornymi na grubość min. 80µm

5.9. Instalacja do dozowania inhibitora korozji
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach, gdy wprowadzenie inhibitora jest
wymagane, powinna być wykonana w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym
instalacji,
5.10 Izolacja cieplna
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie.
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
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do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem
odbioru.
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą tub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia
Izolację cieplną wykonać wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego

5.11. Oznaczanie
Przewody, armaturę i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji
ogrzewczej.
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowane:
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
będących lokatami użytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i loka lach
użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia
powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów
instalacji.

5.12. Wykonywanie połączeń
5.12.1. Połączenia lutowane
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów
łączonych.
Połączenie lutowane zaleca się wykonać lutem twardym miedzianym, tlutowania ≥ 400ºC.
W przypadku wykonywania lutu miękkiego przy zastosowaniu topników zawierających chlorki, to ich
pozostałości należy usunąć z instalacji przez jej dokładne wypłukanie, gdyż podwyższone zawartości
chlorków w nośniku ciepła powodowałyby szkody korozyjne.
Wytrzymałość i odporność na korozję połączeń lutowanych warunkują następujące
podstawowe czynniki:
prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie), czystość
łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne połączenia), dobra zwilżalność
łączonych powierzchni płynnym lutem ,
dobra zdolność dyfuzyjna lutu i metali łączonych (właściwy dobór topnika i lutu) zwiększająca się
ze stopniem nagrzania lutu i metali łączonych oraz zależna od przewodności cieplnej tych
metali i jednorodność połączenia lutowanego (połączenie lutowane powinno być wykonane bez porów
i zażużleń).
Zgorzelinę Ne elementach instalacji z materiałów miedzianych należy usunąć, gdyż zgorzelina ta jest
rozpuszczana przez gorącą mieszaninę glikolu propylenowego z wodą.
5.12.3. Połączenia gwintowe
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5.12.3.1 W połączeniach instalacji cwu. z rur stalowych ocynkowanych
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem
uszczelką
zaciskaną
między
odpowiednio
przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania
powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 ' i/lub PN-ISO 228-1 '. Gwint może być wykonany w
materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w
trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej
integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać
wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie
złączki.
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych.
Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także
powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający
należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w
tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma
tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą
być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie
przekracza l O bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe mogą być
stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub
urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym.
5.12.3.2 W przypadku wykonywania połączeń gwintowanych w instalacjach solarnych wypełnianych
płynem glikolowym (Tyfocor LS), uszczelnienie połączeń wykonać za pomocą materiałów odpornych
na oddziaływanie tego płynu oraz na oddziaływanie jego maksymalnej temperatury.
5.12.4. Połączenia spawane
Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami:
spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa, spawanie
łukowe elektrodami otulonymi, inne nie stosowane powszechnie w
warunkach budowy. Przy połączeniu spawanym należy:
możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się w
przewodzie,
stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem,
nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładką i spoin punktowych, nie stosować
centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. Spawanie gazowe wykonuje się
mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania
połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i to niezależnie od średnicy rury oraz o
grubości ścianek większej od 4 mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm.
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013 . Do
spawania
stali
węglowych
i niskostopowych należy
stosować
druty według PN-M69420**1. Spawanie innych materiałów należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi
instrukcjami spawania.
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stali węglowych
jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin
czołowych i pachwinowych o różnych grubościach podaje norma PNM69014. Uzyskanie poprawnego
połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od:
sposobu ukosowania łączonych brzegów, średnic elektrod stosowanych do
wykonywania ściegów spoiny.
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5.13. Kolektory słoneczne, armatura, osprzęt i wyposażenie
Montaż wykonać zgodnie z projektem przy bezwzględnym przestrzeganiu kolejności, zasad i sposobu
montażu zawartych w instrukcji producenta wyrobów.
5.14. Płukanie instalacji, napełnianie układu solarnego i próby szczelności
Po wykonaniu prac montażowych należy instalację wewnętrznie przepłukać, celem usunięcia ciał
obcych (wiórki metalowe, resztki uszczelnień itp.)
Podczas montażu, aż do napełnienia , instalacja i jej elementy muszą być zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami i wodą.
Po dokładnym przepłukaniu instalacji należy instalację napełnić czynnikiem grzejnym Tyfocor LS, bez
dodawania wody.
Napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych nieszczelności,
wszelkie zaobserwowane usterki muszą by natychmiast usunięte. Po wstępnym sprawdzeniu
instalacji należy zadbać o pełne odpowietrzenie instalacji, a ewentualne ubytki cieczy należy
uzupełnić tym samym czynnikiem Tyfocor LS.
Obieg musi być ciągle wypełniony, aż do najwyższego punktu składu.
Dla zachowania pełnych właściwości czynnika grzejnego nie wolno mieszać Tyfocor LS z innymi
nośnikami ciepła, ani rozcieńczać go.
Badania instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0ºC
Próby szczelności (na zimno) dla obiegu glikolowego wykonać dla ciśnienia 5,4 bar x 1,5 Próby
ciśnieniowe należy przeprowadzić przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz odciętych
naczyniach wzbiorczych.
Obniżanie i podnoszenie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno odbywać
się jednostajnie z prędkością nie większą niż 1bar/min .
Podczas próby szczelności, gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.
Badania instalacji na gorąco możliwe jest po zaistnieniu odpowiednich warunków zewnętrznych –
odpowiednio długie i intensywne promieniowanie słoneczne.
Wykonawca obowiązany jest do wykonania badań i regulacji oraz oceny uzysku ciepła w okresie
rocznej eksploatacji instalacji.
Wszelkie prace związane z płukaniem, napełnianiem i wykonywaniem prób i uruchomieniem należy
wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną oraz instrukcjami producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) „Wymagania
ogólne” pkt 6
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji solarnej powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) „Wymagania
ogólne” pkt 7
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji solarnej.
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w
kosztorysowaniu, w tym:
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a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników,
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji solarnej na szczelność lub przy badaniach
na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych.
Obmiar robót dla przewodów w m
Armatura i urządzenia w szt lub kpl
Izolacja termiczna przewodów w m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) „Wymagania
ogólne” pkt 8
8.1.1 Sprawdzenie przygotowania budynku do badań odbiorczych instalacji solarnej Sprawdzenie
przygotowania budynku do odbioru instalacji solarnej polega na:
a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót
przy wykonywaniu instalacji solarnej,
8.1.2 Dokumentacja techniczna powykonawcza
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji solarnej określają
niniejsze WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:
1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją
oraz dojazdu do niego,
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi
parametrami pracy instalacji,
3) projekt techniczny powykonawczy instalacji solarnej, to znaczy projekt, którego realizację
potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość
wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki
umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),
4) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT,
5) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji solarnej i grzewczej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowiązującymi normami,
6) instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,
7) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora.
8) obmiar robót.

8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji solarnej
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie
elementów tej instalacji.
8.2.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników.
8.2.3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących
rodzajów robót:
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a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w ścianach — wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozio mego instalacji - zgodność
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie
zewnętrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,
c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej
instalacji lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji — wymiary
wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie,
8.2.4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W
protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.
8.2.5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
8.3. Odbiór techniczny-częściowy instalacji solarnej
8.3.1. Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części
instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów
ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych,
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, wężownic,
uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).
8.3.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
8.3.3. W ramach odbioru częściowego należy:
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
8.3.4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do
protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.
8.3.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie
dokonać odbioru częściowego.
8.4. Odbiór techniczny-końcowy instalacji solarnej
8.4.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po
spełnieniu następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono czynnikiem grzejnym i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źr6dło ciepła bezpośrednio zasilające instalację
zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ,
ciśnienie dyspozycyjne),
8.4.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
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a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowę i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 10.1),
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 10.2),
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11),
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano
instalację,
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcję obsługi instalacji.
8.4.3. W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczności wprowadzenia odstępstwa,
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
8.4.4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
8.4.5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach
odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8.5. Badania i uruchomienie instalacji
8.5.1. Zakres badań odbiorczych
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres
badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą .
8.5.2. Próby i badania instalacji solarnej opisano w punkcie 5.14. niniejszej SST
8.5.3. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,
b) szczelność połączenia pompy,
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,
d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,
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e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem,
hałasem).
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do
ponownych badań.
8.5.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji
8.5.14.1. Badania armatury odcinającej
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,
b) szczelność połączeń armatury,
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do
ponownych badań.
8.5.14.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem
technicznym,
b) szczelność połączeń armatury,
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do
ponownych badań.
8.5.14.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów)
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują
sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację
(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym,
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów),
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów),
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu
f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane),
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem,
hałasem).
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do
ponownych badań.
8.5.15 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji
Warunki odbioru innych elementów instalacji, powinny być określone w oparciu o projekt techniczny
instalacji i dokumentację techniczno —ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych
badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,
w protokóle należy określić termin, w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych
badań.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) „Wymagania ogólne”
pkt 9
* Płaci się za ustaloną ilość (ilość, szt, m, kpl) wg ceny jednostkowej, która obejmuje dostarczenie
materiałów i sprzętu wykonanie pełnego zakresu prac przygotowawczych, podstawowych i
towarzyszących, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
* „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
* PN— 64/B-1 0400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.
* PN-B-0241 4:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowy mi. Wymagania”.
• PN-91/B-0241 5 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania”.
* PN— 911B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
* PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
* PN-91 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
* PN-B-02421 :2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania odbiorcze”.
* PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
* PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością, nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
* PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
* PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
* PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ODGROMOWA E.10.00.00 (kod CPV 45310000-3)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie :
 instalacji odgromowej przy realizacji zadania :
„Modernizacja pokrycia dachowego, w tym wykonanie konstrukcji kolektorów słonecznych dla
instalacji ciepłej wody użytkowej budynku kuchni i pralni z częścią mieszkalną Nr C”
Adres: ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów
Inwestor: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu
Adres: ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów

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 rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
— Instalacja odgromowa
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie

pod

warunkiem

wprowadzenia

do

dokumentacji

projektowej

zmian

uzgodnionych

w obowiązującym trybie z inspektorem nadzoru
2. MATERRIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV
45000000 - 7), pkt 2
2.2. Materiały do instalacji odgromowej
Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym – cynkowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją: cynkowane, uchwyty przewodów
odprowadzających dodatkowe powlekane w kol. RAL 7024
Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji:
- zwody, przewody odprowadzające
Stal: 50 mm² - pręty stal.ocynk. ø 8 mm
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- uziomy
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV
45000000 - 7), pkt 3
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Przy mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym
technicznie, a pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków
bezpieczeństwa pracy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 4
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV
45000000-7), pkt 5
5.2. Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa musi spełniać wymagania normy PN-EN 62305. PN-EC 6102-1, PN-86/E05003/1 oraz PN-86/E-05003/2
5.2.1. Montaż zwodów
Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą
wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
Sztuczne zwody piorunochronne należy zainstalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników
odstępowych lub wsporników do złączy naprężalnych.
Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących odstępów od
powierzchni dachu:
1) co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudnozapalnych,
2) co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza:
1) zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż
krawędzi dachu,
2) na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30°C jeden z przewodów sieci należy prowadzić
wzdłuż kalenicy dachu.
Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy
wyposażać w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu.
Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy
niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację.
Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki.
Należy stosować wsporniki nie naruszających szczelności dachu – mocowanych na klej.
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Zwody pionowe należy lokalizować tak, aby spełniały one założenia projektowe odnośnie stref
ochronnych.
Zwody mogą stanowić konstrukcje samonośne lub mogą być instalowane na konstrukcjach z
materiałów nieprzewodzących (np. drewno, beton)
Zwody lub ich wsporniki powinny być mocowane w sposób trwały do konstrukcji nośnej dachu lub
do elementów wystających ponad dach.
W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji, należy zastosować wsporniki
odstępowe w odległościach nie większych niż 1,5 m.
Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystające ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty
antenowe i flagowe, kominy itp.) należy połączyć z siecią poziomych niskich lub najkrótszą drogą
z przewodami odprowadzającymi.

5.2.2. Montaż przewodów odprowadzających i uziemiających
Przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy użyciu znormalizowanych
wsporników oraz na ścianie do ocieplenia na zewnątrz przewody odprowadzające należy prowadzić
po ścianie pod izolacją w rurkach PCV o śr 20/12 mm do prowadzenia instalacji odgromowej w
ociepleniu.
Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać przewody odprowadzające w
odległości nie mniejszej niż:
1) 2 cm od podłoża niepalnego lub trudno zapalnego
2) 40 cm od podłoża z materiałów łatwopalnych.
Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach, odległości między
wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.
Sposoby mocowania wsporników do ściany
konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego.

powinny

być

dostosowane

do

rozwiązania

Przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze między zwodem, a
przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie odległości przewodów odprowadzających od
wejść do budynku, przejść dla pieszych i ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych,
nie mniejszej niż 2 m.
Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako zaciskane lub śrubowe.
Na ścianie ocieplanej należy zamontować skrzynki kontrolne do montażu w izolacji termicznej.
5.2.3. Wykonywanie uziomów
Uziomy należy wykonać jako uziomy powierzchniowe otokowe –od strony wschodniej
Uziomy powierzchniowe należy układać na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m i w odległości nie
mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego, ograniczając do minimum
przebieganie trasy uziomu pod warstwami nieprzepuszczalnymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń
wysuszających grunt.
Uziomy powierzchniowe i pionowe powinny być pogrążane w gruncie, w odległości nie mniejszej niż
1,5 m od wejść do budynków, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń; zalecenie to nie
dotyczy uziomów otokowych.
Na odcinkach, gdzie nie można zastosować ciągłego uziomu otokowego (od frontu budynku),
dopuszcza się jego przerywanie. W takim przypadku uziom musi być zakończony uziomami
szpilkowymi pionowymi o głębokości pogrążenia nie mniejszej niż 2,5 m. Połączenia przewodów
uziemiających z uziomami należy wykonać przez spawanie lub za pomocą połączeń śrubowych.
Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub
lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemią i do głęb. 0,2 m w ziemi.
Część nadziemną przewodów uziemiających należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym przy
użyciu osłon do wys. 1,5 m
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Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających zabezpieczyć
smarem stałym.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV
45000000-7), pkt.6
6.2. Kontrola instalacji odgromowej
Wszystkie elementy robót instalacji odgromowej podlegają sprawdzeniu w zakresie:
- zgodności z dokumentacją
- poprawności montażu
- kompletności wyposażenia
- poprawności oznaczenia
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania oraz niezbędne,
wymagane certyfikaty i gwarancje.
Badania i pomiary pomontażowe dotyczą:
- Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogó lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 7
Jednostkami obmiarowymi są:
Jednostki wynikające z przedmiaru robót (szt lub m)

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 450000007) pkt 8.
Do odbioru należy przedstawić następujące dokumenty:
- Dziennik Budowy
- Dokumenty powykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami podpisane przez Wykonawcę
i Inspektora nadzoru
- Protokoły pomiarów i badań nowych instalacji
- Świadectwa jakości materiałów

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 9
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.02.75.690
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.03.121.1138
PN-IEC 61024-1

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów
ochrony dla urządzeń piorunochronnych
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik Bprojektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie.
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2. Ekranowanie
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia
PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-86/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona..

