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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 „Remont dachu, instalacji odgromowej, balkonów i elementów
odwodnienia oraz docieplenie poddasza budynku A1 w ramach

projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”.” 

 al. Legionów 10, 41 – 902 Bytom
działka nr 10, Obręb 0002 Bytom

Branża budowlana
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania wspólne dotyczące wykonania i  odbioru
robót  występujących  przy  remoncie  dachu  i  poddasza  budynków  Wojewódzkiego  Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Nr4 w Bytomiu ; al. Legionów 10, 41 – 902 Bytom
2. Organ nadzoru budowlanego: zgodny z miejscem Inwestycji
3. Wykonawca: wyłoniony w przetargu

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac remontowych w obrębie dachu, poddasza i balkonów
budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.
 

1.3.1. Zakres robót objętych ST

 remont więźby dachowej i ścianek w strefie poddasza
 remont pokrycia dachu wraz z wymianą wyłazów i okien dachowych oraz elementów 

odwodnienia: rynien i rur spustowych, 
 remont kominów ceglanych 
 wymianę instalacji odgromowej
 remont drewnianego stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową wraz z wymianą poszycia i 

podłogi drewnianej 
 remont posadzek na balkonach budynku na poziomie 2 i 3 piętra
 ocieplenie poddasza - budynek A1 (wysokość budynku <25m)

 

1.3.2. Nazwy i adresy jednostek projektowych
Firma: PNB STUDIO 90 Sp. z o.o. ul. Akacjowa 46/1b,  55-040 Bielany Wrocławskie

Projektant: mgr inż. arch. Mariusz Turkowski 

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,

1.4.2. robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.3. urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  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.
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1.4.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie  do dysponowania  nieruchomością  na cele  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze widującego uprawnienia do wykonywania
robót budowlanych.

1.4.6. pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.

1.4.7. 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.

1.4.8. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.9. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1.4.10. aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.11. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8.

1.4.12. 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.

1.4.13. 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.).

1.4.14. 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.

1.4.15. opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.16. 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.

1.4.17. 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.

1.4.18. 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.

1.4.19. 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.

1.4.20. laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.21. 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.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 

Al. Legionów 10, 41 – 902 Bytom ; działka nr 10, Obręb 0002 Bytom



St
ro
na

1

1.4.22. 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.

1.4.23. 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.

1.4.24. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.25. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.26. 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.

1.4.27. 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.

1.4.28. 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, ST 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 ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną. obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem  podanym  w szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego (projekt budowlany)
- sporządzoną przez Wykonawcę (projekty warsztatowe)

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  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 ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
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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  dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 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 ew. 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.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
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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 budowie.
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. Wyszczególnienie podstawowych materiałów

2.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
- Rusztowania systemowe, folie zabezpieczające, tablice ostrzegawcze

2.1.2. Remont i impregnacja więźby dachowej   
- Elementy więźby dachowej - do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami  biologicznymi  i  ogniem.  Preparaty  do  nasycania  drewna  np.  FOBOS4  należy  stosować
zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia  drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Lp Klasa drewna K33 
1 Zginanie 33
2 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75
3 Ściskanie wzdłuż włókien 24
4 Ściskanie w poprzek włókien 7
5 Ścinanie wzdłuż włókien 3
6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5
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Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić
więcej niż:

a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do –1 mm
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
* dla lat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości
* dla łat o grubości powyŜej 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.

- Łączniki
a) Gwoździe - należy stosować: gwoździe okrągłe
b)Śruby - należy stosować: śruby z łbem sześciokątnym lub kwadratowym
c) Nakrętki -  należy stosować nakrętki sześciokątne lub kwadratowe
d) Podkładki pod śruby
e) Wkręty  do drewna - należy stosować: Wkręty  do drewna z łbem sześciokątnym,  wkręty do

drewna z łbem stożkowym, wkręty do drewna z łbem kulistym

2.1.3. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką   
Do  wykonania  robót  związanych  z  pokryciem  dachowym  przewiduje  się  stosowanie  następujących
materiałów:
- dachówka karpiówka 
- gąsiory dachowe – do mocowania dachówek i gąsiorów powinny być kwadratowe lub okrągłe o wielkości
co najmniej 2,2x50, i nie więcej niż 3,0x80mm.
- drut – do przywiązywania dachówek i gąsiorów lub łat powinien być miękki, ocynkowany o średnicy 1,0-
1,6 mm 
-  akcesoria  dachowe  –  taśmy  pod  gąsiory,  ławy  kominiarskie,  stopnie  kominiarskie,  płotki
przeciwśniegowe, wentylacja okapu, ławy i stopnie kominiarskie
- folia dachowa
- łaty drewniane
- rynny i rury spustowe 
- przewody i uchwyty, oraz akcesoria do instalacji odgromowej

2.1.4. Prace żelbetowe i murowe (ściany murowane ppoż. , wieńce i belki żelbetowe pod ściany) 

- cegła pełna
- zaprawa murarska 
- mieszanka betonowa   
- pręty zbrojeniowe

2.1.5. Montaż stolarki i ślusarki
- okna zewnętrzne tzw. Wole oko

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 

Al. Legionów 10, 41 – 902 Bytom ; działka nr 10, Obręb 0002 Bytom



St
ro
na

1

- balustrady systemowe
- wyłazy dachowe
 

2.1.6. Prace wykończeniowe wewnętrzne – zabudowy GK
- płyta GKB i GKF
- profile aluminiowe
- akcesoria montażowe, taśmy, zaprawy
- wełna mineralna
  

2.1.7. Prace zewnętrzne – wykonanie okładziny tarasów i balkonów
- płytki ceramiczne
- kleje i fugi elastyczne (do stosowania na zewnątrz)
- zaprawy wyrównujące i wygładzające  

2.1.8. Prace zewnętrzne – instalacja odgromowa
- drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm
- zaciski kontrolne instalacji odgromowej
- zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury
- szyny wyrównawcze
- wsporniki odgromowe
- uziomy prętowe pomiedziowane 
- złączki, groty i głowice do uziomów prętowych
- zwody pionowe 
– iglice odgromowe
- rury instalacyjne.

2.2. 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  ST  w  celu
udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

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

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  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.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  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.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 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, ST 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  ST  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 materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST 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.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy. 
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5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.
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. 
Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Gruz  uzyskany  z  rozbiórki  składować  w
wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

5.2. Remont i impregnacja więźby dachowej   
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 
0,5 mm.
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 mm
- w odległości między węzłami do 5 mm
- w wysokości do 10 mm
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy.
Wszystkie murłaty i podwaliny należy zakotwić do istniejących płyt stropodachu kotwami HILTI wg. 
szczegółów podanych w dokumentacji technicznej. Co trzecią krokiew dachu należy dodatkowo zakotwić 
do stropodachu drutem ocynkowanym Fi 6mm .

5.3. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką  
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robot 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:
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
– wykonanie kominów i nasad kominowych,
 – otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
– 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 robot pokrywczych, 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.

Podkład  pod  pokrycie  z dachówek stanowią  drewniane  łaty  przybite  poziomo i  prostopadle  do  krokwi
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej.  Wymagania dotyczące podkładu z łat
drewnianych  pod  pokrycia  z  dachówek  ceramicznych  są  następujące:–  łaty  do  wykonania  podkładu
powinny  mieć minimalny  przekrój (38x50)  mm; wymiar  ten może być inny,  jeżeli  wynikać to będzie z
obliczeń statycznych, – łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), – łaty
powinny  być  ułożone  poziomo  i  przybite  do  każdej  krokwi  jednym  gwoździem,  -  styki  łat  powinny
znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników
lub  uchwytów  systemowych  przyjętego  rozwiązania  pokrywczego,  –  odchylenie  od  poziomu  łat  nie
powinno  przekraczać  2  mm na  długość  1  metra  i  30  mm na  całej  długości  dachu,  –  w  przypadku
instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania  do  niej  uchwytów  rynnowych;  wierzch  deski  powinien  się  pokrywać  z  wierzchem  łaty
okapowej, – wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, –
wzdłuż  kosza dachowego  przewidzianego  do  pokrycia  blachą  powinna  być  przybita  deska  środkowa
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(wzdłuż  osi  kosza),  a  po  obu  jej  stronach  –  deski  łączone  na  styk,  –  wzdłuż  kosza  dachowego
przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza;
grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, – łaty i deski powinny być zabezpieczone przed
zagrzybieniem  środkami  mającymi  aprobaty  techniczne,–  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 5 mm w kierunku
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku
Krycie  dachówką na  sucho może być wykonywane w  każdej  porze roku,  niezależnie  od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie
powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.
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  powinny  wykazywać  odchyleń  od  linii  sznura  większych  niż  10  mm.  Kalenica  i  grzbiety  (naroża)
powinny  być  pokryte  gąsiorami  zachodzącymi  jeden  na  drugi  na  około  8  cm.  O  ile  dokumentacja
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na za-
prawie (lub przymocowane klamrami)  i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym
przez  specjalne  otwory  w  tych  gąsiorach  i  zakończonych  węzłem.  Styki  gąsiorów  powinny  być
uszczelnione  od  strony  zewnętrznej.  Rząd  gąsiorów  powinien  tworzyć  linię  prostą,  a  dopuszczalne
odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać 10 mm. Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą
należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy
stalowej  ocynkowanej  bądź  cynkowej.  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.
Dolne brzegi  dachówek powinny  być oparte na desce okapowej  nachylonej  odpowiednio  do spadku i
pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20
cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi
w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce
dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej.  W  tym  przypadku  zaleca  się  wykonywanie  przy  krawędzi  gzymsu  fartucha
blaszanego. 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm
dla  dachówki  karpiówki  w  gatunku  I.  Przy  pokryciu  dachówką karpiówką  styki  prostopadłe  do  okapu
powinny  być  w  sąsiednich  rzędach  przesunięte  względem  siebie  o  pół  szerokości  dachówki.
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm przy kryciu karpiówką
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy
na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to
rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z
których  dolną tworzą dachówki  zaczepione  bezpośrednio  za łatę,  wierzchnią  zaś za górne krawędzie
dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa
rzędu pokrywała dolną). 
Przy pokryciu dachówką karpiówką w strefach klimatycznych II i III co piąta lub co szósta dachówka w
rzędzie  poziomym  powinna  być  przymocowana  do  łaty.  W  strefie  klimatycznej  I  tylko  na  połaciach
dachowych  położonych  od  strony  najczęściej  panujących  wiatrów  należy  mocować  dachówki,  jak  w
strefach klimatycznych II i III.

5.4. Prace żelbetowe i murowe
Wykonanie deskowań
Deskowanie  elementów licowych  powinny  być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
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Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na
deskowania.  nie  mogą.  deformować  się  pod  wpływem  warunków  atmosferycznych,  ani  na  skutek
zetknięcia się z masą betonową.
Elementy  ulegające  zakryciu  można  deskować  przy  użyciu  tarcicy.  Deskowania  z  tarcicy  należy
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i
szerokości nie większej niż 18 cm; powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami
uszczelnić  taśmami z blachy  metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z
tworzyw  sztucznych.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków  ścian  z  dnem
deskowania.
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian
licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Przy  podparciu  deskowania  rusztowaniem  należy  unikać  punktowego  przekazywania  sił.  Po
zmontowaniu  deskowania  powierzchnię  styku  z  betonem  pokrywać  trzeba  środkami  o  działaniu
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  wszelkie  zanieczyszczenia  z  powierzchni
deskowania (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne  odchylenia  od wymiarów nominalnych  przewidzianych projektem należy  przyjmować
zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy
opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem
wody.  Pręty  oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej  wody. Stal  narażoną  na choćby chwilowe
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  prętów  nie  powinna  przekraczać  4  mm,  w
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza ,się przy pomocy mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  dokumentacji  projektowej  z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń
wytwórczych i montażowych.
Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podkładkami betonowymi
lub  z  tworzyw  sztucznych  o  grubości  równej  grubości  otulenia.  Stosowanie  innych  sposobów
zapewnienia otuliny, a szczególnie pod z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian
licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych.
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora.
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Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie,  zgrzewanie lub wiązanie na
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:

- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm

Układ  zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie
może ulec zmianie.
Rozstaw  zbrojenia,  średnice  i  otuliny  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  prąjektową  i  normą
PN-91/S-10042.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-91/S-10042.  Do zgrzewania  i  spawania  prętów
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy
wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny
pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

Wbudowanie mieszanki betonowej

 Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny.

 Zagęszczenie betonu
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia.
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody  Inspektora,  potwierdzonej  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Jednocześnie  należy  zapewnić
mieszankę  betonową  o  temperaturze,  +20  C,  w  chwili  układania  i  zabezpieczenie  uformowanego
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa.

 Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla  zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien być chroniony  przed zamarznięciem
przez okres pozwalający. na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych w  takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

 Pielęgnacja betonu
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Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji  może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości  rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów

Murowanie ścian pożarowych 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej  kolejności  należy wykonywać mury nośne.  Ścianki  działowe grubości  poniżej  1  cegły

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą,  zwłaszcza w okresie letnim,  należy cegły przed ułożeniem w murze
polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów

powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez
przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.5. Montaż stolarki i ślusarki
Zalecenia ogólne

- Przed zamówieniem stolarki i ślusarki należy pomierzyć wszystkie otwory okienne i drzwiowe.
- Wykonawca  powinien  dokonać  montażu  drzwi  oraz  okien  zgodnie  ze  szczegółową  instrukcją

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
- Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach

działowych o grubości poniżej 25 cm.
- Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
- Okucia powinny być tak przymocowane,  aby zapewniły  skrzydłom należyte  działanie  zgodne z ich

przeznaczeniem.

Montaż stolarki okiennej
Prace przygotowawcze do montażu okien rozpoczyna się od oczyszczenia  otworu,  w którym okno
zostanie zamontowane. Ubytki w materiale, z którego zbudowano ściany lub w zaprawie murarskiej
należy uzupełnić. Ościeże powinno być czyste, równe i suche.
Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

- na szerokości otworu 2÷6 cm
- na wysokości otworu 5÷9 cm

Ościeżnice  mocować  za  pomocą  kotew  lub  haków  osadzonych  w  ościeżu.  Ościeżnice  należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Po zamocowaniu kotew, (jeżeli taki system mocowania stosujemy) ościeżnicę ustawiamy na klockach,
które  przenoszą  obciążenia  od  ciężaru  własnego  okna  na  ścianę  podokienną.  Okno  należy
wypoziomować.  Po  wypoziomowaniu  okna  regulujemy  jego  położenie  w  pionie,  dbając  o  to,  by
zachować  wymagane  szczeliny  między  ramą  a  murem  z  każdej  strony  ościeżnicy.  W  trakcie
poziomowania  i  pionowania  konstrukcji  należy  pamiętać  o  ustawieniu  jej  zgodnie  z  wytycznymi
projektowymi.
Ustawioną  prawidłowo  ościeżnicę  unieruchamiamy  przy  pomocy  klinów  dystansowych.  Wszystkie
klocki nośne należy ustawiać w taki sposób, aby nie kolidowały z dalszymi pracami gdyż muszą one
pozostać w szczelinie montażowej na stałe i przenosić obciążenia podczas normalnego użytkowania
stolarki. 
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Kliny dystansowe natomiast trzeba bezwzględnie usunąć po zamocowaniu ościeżnicy.
Po  tych czynnościach  przechodzimy do  mocowania  ościeżnicy  do  muru.  Sposób  mocowania  oraz
rodzaj zastosowanych łączników zależał będzie od rodzaju materiału za jakiego wzniesiona jest ściana
oraz od szerokości ramy i jej odległości od muru .W przypadku muru warstwowego odbywa się to za
pomocą kotew.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek w mm
Okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami
a ościeżnicą

–1 –1

Po zamontowaniu okna w ścianie przechodzimy do uszczelniania okna pianą poliuretanową. Szczeliny
między ościeżnicą a murem należy odkurzyć i zrosić wodą Powinna ona być wprowadzona w szczelinę
jednostajnym,  ciągłym  ruchem.  Tylko  takie  naniesienie  zapewni  ciągłość  warstwy  izolacyjnej  i  jej
właściwą funkcjonalność. Jeżeli nanoszenie piany odbywa się już po zawieszeniu skrzydeł, wówczas
pomiędzy  ościeżnicą  a  skrzydłem  powinno  się  zastosować  specjalne  wkładki  dystansowe,
zapobiegające  zakleszczeniu  się  skrzydeł.  W  przypadku  opiankowania  samej  ościeżnicy  należy
pomiędzy jej słupkami stosować rozpory zapobiegające wybrzuszaniu się ramy.
Po stwardnieniu  piany  jej  nadmiar  usuwamy nożem a dziury  po  usuniętych  klinach  dystansowych
uzupełniamy pianą.

Montaż balustrad wg dokumentacji technicznej i zgodnie ze sztuka budowlaną.

Osadzanie balustrad , pochwytów i konstrukcji wsporczych
- Balustradę  lub  konstrukcje  wsporczą  wykonać  zgodnie  z  projektem  technicznym.  Płaszczyzna

balustrady nie powinna wykazywać zwichrowania.
- Balustrady  przymocować  do  podłoża  za  pomocą  kotew  stalowych  ocynkowanych galwanicznie  co

najmniej po trzy na każde miejsce montażowe lub wbetonować w trakcie wykonywania fundamentu.
- Konstrukcje  wsporcze  przymocować  do  podłoża  za  pomocą  kotew  stalowych  (na  zewnątrz

ocynkowanych galwanicznie) lub kołków rozporowych zgodnie z projektem. Elementy kotwiące
- dostosować do podłoża.
- Przed trwałym zamocowaniem elementy dokładnie ustawić w pionie i poziomie, a następnie usztywnić.
- Uzupełnić malowanie farbą ftalową.

Wszystkie elementy należy mocować zgodnie z instrukcja producenta. 

5.6. Prace wykończeniowe wewnętrzne – zabudowy GK, 
Sufity z płyt gipsowych 
Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach. Wskazane
jest wytrasować linię na wysokości górnej krawędzi kątownika (uzyska się wtedy czystą ścianę poniżej
sufitu).  Następnie  wzdłuż  wyznaczonych  linii  mocuje  się  kątownik  przyścienny  kołkami  szybkiego
montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Jeżeli  powierzchnia ściany jest nierówna należy
mocować  kątownik  tylko  w  miejscach  bezpośredniego  styku  ze  ścianą  -  bez  doginania  do  niej.
Powstałe  szczeliny  należy  wypełnić  kitem  elastycznym.  Następnie  trasuje  się  na  suficie  miejsca
przebiegu profili głównych w rozstawach 120cm. Profile główne należy tak rozplanować, aby z obydwu
stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości, które są większe niż połowa szerokości płyty (>
30cm).  Profile  główne  mają  w  bocznej  powierzchni  wycięte  gniazda  do  mocowania  profili
poprzecznych.  Rozstaw tych gniazd musi również  odpowiadać powyższym kryteriom odległości  od
ściany. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków do stropu w
maksymalnym  rozstawie  co  120cm.  Po  zamocowaniu  wieszaków  podwiesza  się  profile  główne.
Następnie wstępnie poziomuje się i wpina w rozstawie 60 cm poprzecznie profile “120”, a między pro-
filami głównymi profile ”60”, tak aby powstała siatka o boku 60cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada
się  ok.  30%  płyt.  Płyty  powodują  ułożenie  i  wyrównanie  się  konstrukcji.  Teraz  można  dociąć  i
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zamontować odcinki profili dochodzące do ścian. Muszą one być docięte z luzem 5 do 10mm. Montaż
kończy  uzupełnienie  wszystkich  płyt.  Płyty  przyścienne  muszą  być  przycięte  na  odpowiednią
szerokość.  Prace  z  płytami  należy  wykonywać  w  bawełnianych,  czystych  rękawiczkach,  aby  nie
pozostawiać śladów na powierzchni płyty.

Przedścianka  z płyt gipsowych 
Przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału,  zaznaczając  ewentualne
otwory drzwiowe. Następnie  nanosi  się przebieg ściany za pomocą poziomicy  i  łaty  na otaczające
ściany  i  stropy.  Przy  ścianach  wyższych  niż  3  m  do  wyznaczania  pionu  należy  użyć  niwelatora
laserowego  z  kompensatorem  lub  pionu  murarskiego,  ponieważ  poziomica  nie  daje  dostatecznej
dokładności  pomiaru.  Profile  przyłączeniowe  UW mocuje  się  do  posadzek  i  stropów  za  pomocą
uniwersalnych  elementów  mocujących,  rozmieszczonych  maksymalnie  co  100  cm.  Dla  uzyskania
wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą
uszczelniającą. Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil
CW  słupkowy  wkłada  się  najpierw  w  dolny  profil  UW,  a  następnie  w  górny.  Profile  słupkowe
rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili
CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę
ustawienia  wykonuje  się  na  etapie  przykręcania  płyt  (rozstawianie  profili  do  płyty).  Odległość
ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie
profile  przesunąć  o  odpowiednią  odległość  zmniejszając  rozstaw  pomiędzy  pierwszym  i  drugim
profilem. Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm.
Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
płyt  jest  mocowana  w  odstępach  równych  75  cm.  Przy  mocowaniu  płyty  koryguje  się  położenie
rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm.
U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia
się  ją  kitem  elastycznym  na  etapie  szpachlowania  spoin.  Płyt  nie  przykręca  się  do  profili  UW
mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy. Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej
lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed
osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci
maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich
wkrętach wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty
szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu
stron ściany było równe odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje
ostateczną stabilność. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy
prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.
.

5.7. Prace zewnętrzne – wykonanie okładziny tarasów i balkonów

Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych / gresowych (antypoślizgowych)
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz
rozplanować sposób układania płytek.
Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej
płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową
szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości i płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej  eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycję  klejącą nakłada  się na podłoże gładką krawędzią  pacy a następnie  "przeczesuje"  się
zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  katem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona
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równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają. że kompozycja nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

- 50x 50 mm - 3 mm
- 100 x 100 mm - 4 mm
- 150 x 150 mm - 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm
- 250 x 250 mm - 8 mm
- 300 x 300 mm - 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji  klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej  zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w zadanej
pozycji  i  docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  należy  dołożyć  do
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej
kompozycji  klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się
dobijać młotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki)dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

- do 100 mm - około 2 mm
- od 100 do 200 mm - około 3 mm
- od 200 do 600 mm - około 4 mm
- powyżej 600 mm - około 5-20 mm

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego  nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać
dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym
pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną
gąbką.  Świeżą zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać  wklęsły
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed  przystąpieniem do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Przy  wszystkich  podłogach  wyłożonych  kaflami  cokół  z  tych  samych  płytek  przycięty  na  6cm
wysokości. Spoiny ścienne muszą pokrywać się ze spoinami podłogowymi. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Impregnowane  mogą  być
także płytki.

5.8. Prace zewnętrzne – instalacja odgromowa
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Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający
wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  instalacyjne.  Trasa  instalacji  odgromowych
powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta
i  dostępna dla  prawidłowej  konserwacji  oraz  remontów.  Wskazane jest,  aby  przebiegała  w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji
odgromowej powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i
technologiczne,  w jakich  dana instalacja  odgromowa  będzie  pracować,  oraz  sam rodzaj  instalacji.
Sztuczne  zwody  odgromowe  należy  instalować  na  stałe  przy  użyciu  odpowiednich  wsporników.
Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy mocować do powierzchni
bitumicznych  lub  folii  membranowych  za  wspornikach  wulkanizowanych  do  podłoża.  Zwody
prowadzone  na  blasze  powinny  być  mocowane  trwale  za  pomocą  wsporników  nitowanych  lub
mocowanych blachowkrętami z gumową uszczelką. Zwody pionowe będą mocowane na chronionych
urządzeniach  w  sposób  zapewniający  galwaniczne  połączenie  z  nimi.   Przewody  odprowadzające
powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w rurach BE 32 mocowanych na uchwytach
typu U. Rury wraz z drutem należy ułożyć przed robotami związanymi z ociepleniem budynku. Na
połaciach  ściany,  na  której  nie  przewiduje  się  ocieplenia  należy  prowadzić  drut  na  typowych
wspornikach  odgromowych  wskazany  w  projekcie.  Przewody  odprowadzające  powinny  być
prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a złączem kontrolnym. Połączenia przewodów
odprowadzających  z  uziomami  sztucznymi  należy  wykonać  przy  pomocy  złączy  kontrolnych
zabudowanych w żeliwnej  skrzynce.  Przed rozpoczęciem montażu uziomów należy wykonać zdjąć
wierzchnią warstwę betonu lub kostki brukowej. Skrzynki żeliwne osadzić w gruncie. Uziomy pionowe
wbijać  młotem  udarowym  posiadającym  właściwą  końcówkę  dopasowaną  do  głowicy  uziomu.
Uziomów  tych  nie  wolno  zabezpieczać  przed  korozją  powłokami  nie  przewodzącymi.  Połączenie
zaciskami  pomiędzy  prętem uziomu,  a  innymi  przewodami  można osłonić  taśmą antykorozyjną.  Z
uziomów będzie wyprowadzony przez przepust do wnętrza budynku, drut miedziany o średnicy 8 mm
w  celu  wyrównania  potencjałów  wewnątrz  obiektu.  Należy  dążyć  do  tego,  aby  wszystkie  uziomy
posiadały zbliżone wartości rezystancji i uziemienia. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby
montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.
Zakres podstawowych prób obejmuje pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych i pomiar
ciągłości  przewodów  odprowadzających.  Instalację  zaprojektowano  z  użyciem  elementów  nie
wymagających stosowania bitumicznych środków konserwujących.

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, ST.
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,
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- 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
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST, odpowiednich przepisach i normach . 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone,  Inspektor nadzoru ustali  jaki  zakres kontroli  jest konieczny,  aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania  i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku.  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań.  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju.
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

6.5. 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  ST.  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
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[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,
- 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.

[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.

[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.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
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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.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Rozliczenie i obmiar robót następuje  wg zasad podanych w SIWZ i zawartych w umowie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilości  robót  podanych  w kosztorysie  ofertowym lub
gdzie  indziej  w ST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania  ilości  robót  podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i  opracowaniu
kosztorysowym. Sposób rozliczenia zostanie określony w SIWZ i umowie. 
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

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
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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 kończenie 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 ST.
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 przyjętych 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).
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3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5)  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych.  zgodne  z  ST  i  programem
zapewnienia jakości (PZJ).
W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 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 skalkulowana przez wykonawcę – zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ
i umowie. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
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

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, W Ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1994 r. Nr 89,  poz.414,
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr
191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, Dz.U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 101)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002

nr 147 poz. 1229, Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 

Al. Legionów 10, 41 – 902 Bytom ; działka nr 10, Obręb 0002 Bytom



St
ro
na

1

959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015, z 2009 r. Nr 11, poz. 59

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi

zmianami Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz.
326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
237/04 poz. 2375)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249/04 poz. 2497)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.U.  Nr
198/04 poz. 2041)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130/04 poz. 1386)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195/04 poz.
2011)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 403)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca 2003  r.  w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120/03 poz.
1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  zmieniające  rozporządzenie  w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

PN-92/D-95017 Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne  wymagania  i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2: Terminologia.
PN-EN 636:2001 Sklejka.  Wymagania  techniczne.Część.3:  Wymagania  dla  sklejki  użytkowanej  w

warunkach zewnętrznych.
PN-B-02361 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-24620 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24622 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-B-24625 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
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PN-B-27618 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.
PN-B-27619 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.
PN-B-27620 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27621 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27617 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-B-10245 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-10240 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701 Pokrycia  dachowe  z  papy  i  powłok  asfaltowych.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.
PN-EN 1462 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 612 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

Nie wymienienie tytułu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Katalogi i instrukcje producentów.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych obowiązującym prawem polskim.
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