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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z remontem pokrycia dachu budynku stołówki z kuchnia
i pralnią Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie n/Bugiem.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
i kontraktowy przy zlecaniu robót w wymienionych w pkt. 1.1.

dokument

przetargowy

1.3. Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót
objętych niżej wymienionych i specyfikacjami.
B.01.00.00. Roboty przygotowawcze
B.02.00.00. Roboty pokrywcze
B.03.00.00. Rusztowania
1.3.2. Podstawa opracowania SST
Odpowiednie normy państwowe i branżowe.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, księgę obmiaru robót, pozwolenie na budowę oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i SST. Przed rozpoczęciem robót Inwestor wyznacza Inspektora
Nadzoru i informuje o tym na piśmie Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje sposobu wykonania robót, jakości, postępu
robót, oceny przydatności materiałów, używanego sprzętu oraz oceny zgodności prowadzonych
robót z projektem i niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją
korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji projektowej lub
niniejszym opracowaniu.
W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki niezwłocznie powiadamia
o tym Inspektora Nadzoru, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:
1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Techniczna
1.5. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
- wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową,
- ochrony wcześniej wykonanych robót przez innych wykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadowalającym
stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy,
Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, zapory,
znaki ostrzegawcze. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu
budowy i poza jej obrębem.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami,
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu
budowy do odbioru końcowego robót.
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej.

2. MATERIAŁY
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i wymaganiami określonymi w niniejszym opracowaniu.
Materiały muszą pochodzić ze źródeł akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli materiały z tego samego źródła są różnej, jakości, należy zmienić źródło dostawy.
Inspektor Nadzoru ma prawo inspekcji kontroli materiałów pochodzących od każdego dostawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób
zapewniający ich jakość i przydatność do robót.
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana, lub co do których zachodzi wątpliwość pod
względem jakości, powinny być składowane oddzie1nie. Dostawy tych materiałów należy
przerwać w przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją, projektową lub
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpić należy
i innymi, a roboty rozebrać i wykonać ponownie na koszt Wykonawcy.

3 SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje
zachowanie wymaganej jakości robót.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu i zawilgoceniem, uszkodzeniem bądź zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów po drogach pub1icznych poza granicami placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie roboty powinny być zgodne z dokumentacja projektową, wymaganiami
przedstawionymi w SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących
w skład zadania budow1anego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane
w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów
badań
i pomiarów oraz protokołu odbioru. W okresie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy:
- dziennika budowy,
- księgi obmiarów,
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- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
- protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badań muszą, być prowadzone na odpowiednich formularzach
i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz i ich zgodność
z wymaganiami niniejszego opracowania odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
Do obowiązku wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:
- wyegzekwowanie od producenta / dostawcy / materiałów o odpowiedniej, jakości
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują
zachowania ich jakości i przydatności do planowanych robót.
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw /wielkości i częstotliwości, aby mogła być
zapewniona rytmiczność produkcji.
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymanych materiałów.
6.2. Ogólne zasady kontroli robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne kontrole wykonywanych
robót
i w miarę potrzeby sporządzać niezbędne raporty a kopie ich dostarczać Inspektorowi Nadzoru.
Kopie raportów powinny być przekazywane w 2 egzemplarzach i w terminach umożliwiających
ustosunkowanie się do zawartych w nich danych, w sposób nie mający wpływu na harmonogram
prac prowadzanych przez Wykonawcę. Wyniki badań powinny być przekazywane
i Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaakceptowanych. Wykonawca powinien
przechowywać komp1etne raporty wszystkich badań i inspekcji i udostępnić je na życzenie
Inwestora. Okres przechowywania tych dokumentów ustala się na 5 lat.
Wykonawca zobowiązany, jest do bieżącej kontroli:
- wszystkich rodzajów materiałów przewidzianych do użycia
- sprzętu użytego do prowadzenia robót (wraz ze sprzętem towarzyszącym).
- jakości (bieżącej i końcowej) prowadzonych robót.
Kontrola powinna być prowadzana z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymaganej
jakości robót, pod kątem zgodności wymienionych elementów z wymaganiami zawartym
i w niniejszym opracowaniu, projekcie technicznym oraz odpowiednich normach państwowych
i branżowych.
Inspektor Nadzoru upoważniony, jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie
i produkcję materiałów. Może również uczestniczyć w procesie badań laboratoryjnych
prowadzonych przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót
i wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wnioski zamieszcza
w księdze obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w dokumentach przetargowych oraz
dodatkowe i nieprzewidziane.
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Zasady określana ilości robót:
O ile nie ustalono inaczej, wszystkie pomiary służące do obliczeń robót, będą wykonane
i zapisywane w postaci działań arytmetycznych. W miarę skomplikowanych powierzchni lub
objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami.
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru.
W przypadku robot nadających się do obmiaru w każdym czasie niezależnie od ich postępu,
obmiaru dokonuje się:
- w przypadku częściowego fakturowania,
- w przypadku zakończenia danego rodzaju robót,
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach ,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
i odbiór robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót jest oceną, robót wykonanych przez Wykonawcę.
8.1. Rodzaje odbiorów:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu czyli finalna ocena ilości
i jakości wykonywanych robót,
b) odbiór częściowy,
czyli ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony w dokumentach przetargowych wraz
z ustaleniami niezależnego wynagrodzenia,
c ) odbiór końcowy,
czyli ocena ilości i jakości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego,
wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego,
8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót
Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektowa
i SST są badania i pomiary wykrywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót
oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.
Podstawą do odbioru są oględziny oraz ewentualne badania techniczne i pomiary wykonywane
przez laboratorium, obsługę geodezyjną, zaakceptowane przez Zamawiającego oraz
dokonywane przez komisję odbioru.
8.3. Dokumenty do odbioru robót
Wykonawca przygotowuje do odbioru końcowego następujące dokumenty :
- dokumentację projektowa i szczegółową specyfikację techniczną,
- receptury i ustalenia technologiczne – dziennik budowy i księgę obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeń laboratoryjnych,
- atesty, jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
-opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
- dokumentację powykonawczą.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
5

badań

-wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalną zgodę inwestora na dokonane zmiany,
-uwag i dotyczące warunków rea1izaji robót,
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
8.4. Dokonanie odbioru
Zgłoszenie do odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych (pkt. 10.1 a i b) na
wniosek Kierownika budowy wpisany w Dziennik Budowy, dokonuje Inspektor Nadzoru
potwierdzając wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika
budowy.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych
robót komisja stwierdza na podstawie wyników badań, pomiarów i ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST.
Jeżeli i komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej
w dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma to większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to dokonuje potrąceń jak za
wady trwałe.
Jeżeli jakość robót znacznie odbiega od wymogów, to komisja wyłącza te roboty
z odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według zamiaru zostanie opłacona według
cen jednostkowych za metr kwadratowy, metr sześcienny lub metr bieżący określonych
w dokumentacji - lub zgodnie z umową z Wykonawcą..
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

przetargowy

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:
B.01.01.00. – 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 Inżyniera.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” - pkt. 3

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” - pkt.4.

4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną
i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
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5.2. 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.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
(2) Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.
(3) Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować
i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
(4) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
(5) Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami.
Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.
(6) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
B.00.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.]

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

przetargowy

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami
wystającymi ponad dach budynku tzn.:
B.02.01.00 Pokrycie dachu
B.02.02.00 Obróbki blacharskie
B.02.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w części „Wymagania ogólne".
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m. in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich.
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą
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ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą
działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy płaskie - blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,50,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową
10 mikrometrów.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki
transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość
nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
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- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci
dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.
-przed rozpoczęciem układania kontrłat, należy oczyścić z mchu istniejące pokrycie z gontów
bitumicznych.
5.2. Podkład z desek pod pokrycie blachą
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
- podkład z drewna pod pokrycie blachą powinien być wykonany z desek obrzynanych grubości
25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm.
- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą
ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową,
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy
kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe
ocynkowane
- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,
-podkład z desek ułożyć na kntrłatach o przekroju 2,5x5 cm i rozstawie ci 1,0 m, ukladanych na
istniejącym pokryciu i przybitych gwoździami do istniejącego deskowania.
- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.
5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Wymagania ogóle
dotyczące pokryć z blach płaskich. W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do
następujących zaleceń:
-podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,
- roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze
nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C.
Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach.
- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki.
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę
asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12
m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.
Obróbki okapów z blachy trapezowej, zamontować do istniejącej szalowki drewnianej.
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Przestrzeń strychową zwentylować kratkami stalowymi 14x14 cm umieszczonymi w ściankach
kolankowych strychu w ilości 8 szt.
5.4. Pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową,
aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu
powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu
powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 505:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można
wykonywać na rąbek stojący.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowianocynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe,
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu,
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można
wykonywać na rąbek stojący i na zwoje.
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachówkowym.
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję
z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową aluminiową,
organiczną wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać
wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje
się na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji
blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.
- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą
zaprawową.
5.5. Obróbki blacharskie

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

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować
koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian
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attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.
5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.
5.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym
i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.
5.6.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od
elementów ponaddachowych.
5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-94702:1999.
5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w
PN-EN 607: 1999.
5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane
w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na
całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d)rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane
w element wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej
na głębokość kielicha.
5.6.12. W kalenicy zamontować kominki wentylacyjne odprowadzające powietrze z przestrzeni
strychowej w ilości 6 szt.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru
-w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania
robót dekarskich,
-w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu robót
dekarskich.
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Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z projektem oraz niniejszymi Wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany
w normie PN-98/B-10240 p.4
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych
prac z niniejszymi Wymaganiami
Pokrycia z blachy
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych
prac z wymaganiami norm PN-61/B-10245 PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2002. W przypadku blach dachówkowych podczas kontroli należy
zwrócić szczególną uwagę na odkryte krawędzie i zakłady.
Ocena wyników badań
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia
są zgodne z niniejszymi Wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicznej.
Materiały pokryciowe
a) Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały pokryciowe dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 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.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów pokryciowych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót B.02.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,
- dla robót B.02.02.00 oraz B.03.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
 badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
 sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.
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Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża (deskowania i łat),
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
 badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z blachy
 Sprawdzenie przymocowania blachy do podłoża,
 sprawdzenie łączenia blachy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego
w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260
PN-B-27617/A1:1997
PN-61/B-10245

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00. RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE

Klauzula :
Niniejszą specyfikację wykonania i odbioru robót oparto przykładowo o materiały jednej
z firm produkujących rusztowania zewnętrzne. Dopuszcza się zastosowanie rusztowań
innych firm o tożsamych właściwościach technicznych

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru rusztowań zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
Montaż punktowych rusztowań rurowych,
Wykonanie osłon z siatki na rusztowaniach,
Czas pracy rusztowań do wykonania robót elewacyjnych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 1.4
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne - pkt. 2. Wykonanie
rusztowań zewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
1.6. Obowiązki Wykonawcy
Ogólne obowiązki Wykonawcy podano w części Wymagania ogólne - pkt. 3.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części
Wymagania ogólne - pkt. 4.
Rusztowania zewnętrzne z systemowych rur stalowych powinny mieć dopuszczenie do
stosowania na rynku polskim
2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Rusztowania fasadowe przeznaczone są do prowadzenia wszelkich prac budowlanych.
Rusztowanie należą do trzeciej wielkości znamionowej o obciążeniu użytkowym pomostu 2 kPa
oraz piątej wielkości znamionowej o obciążeniu użytkowym pomostu 5 kPa dla rusztowań o
szerokości 1,09m. Konstrukcja rusztowania umożliwia zamontowanie wyciągarek o
maksymalnym udźwigu 150 kg. Różnorodność elementów pozwala na ustawienie rusztowania w
różnych wariantach - przy ścianach o kształtach regularnych, jak i nieregularnych, pełnych jak i
niepełnych, a regulowane stopy umożliwiają jego montaż na każdym podłożu. Rusztowanie
zapewnia pełne bezpieczeństwo osobom pracującym na wszystkich kondygnacjach. Dzięki
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zastosowaniu konstrukcji ramowej, rusztowania są proste w obsłudze, przeznaczone do
wielokrotnego montażu bez możliwości uszkodzeń poszczególnych elementów.
Elementy rusztowania fasadowego:
Podstawka stalowa regulowana
Służy do wyrównania uskoków podłoża
Rygiel poprzeczny
U-profil zakończony dwoma zaciskami mocującymi do stojaków ramy pionowej na dowolnej jej
wysokości
Stężenie ukośne
Rura o średnicy fi 42 mm z zaciskiem obrotowym, służy do usztywnienia rusztowania
Krawężnik poprzeczny
Krawężnik impregnowany, zakończony stalowymi okuciami. Stanowi zabezpieczenie od strony
czołowej rusztowania. Stosowany wyłącznie z poręczą czołową i ramą czołową.
Poręcz pojedyncza
Rura o średnicy fi 38 mm zakończona języczkami do zamocowania w kasetkach z klinem. Służy
do zabezpieczenia zewnętrznej strony pola rusztowania przeciwległych ram.
Poręcz czołowa
Służy do zabezpieczenia powierzchni czołowej pola roboczego. Mocowana jest do ramy
półzłączem poprzez dokręcenie nakrętki.
Śruba z łbem młoteczkowym Stosowana z nakładką kołnierzową
Rama stalowa 0,73 lub 1,09
Stojaki wykonane z rur o średnicy fi 48,3x3,2mm. Górny u-profil ramy gwarantuje szybkie
i bezpieczne zakładanie pomostów. Złącza poręczowe z klinem zapewniają łatwy montaż
poręczy zabezpieczających.
Pomost aluminiowo-sklejkowy przejściowy
Podwieszane drabinki pomostowe zapewniają swobodną komunikację poziomą na
kondygnacjach rusztowania. Konstrukcja nośna i zintegrowana drabina wykonana z aluminium,
wypełnienie ze sklejki wodoodpornej o powierzchni antypoślizgowej.
Osłona siatkowa
Zapewnia bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach oraz osobom znajdującym się w jego pobliżu.
Siatka o oczku 60mm, osadzona w ramie, zakładana zamiast i krawężników na ostatnim
poziomie rusztowania oraz używana wyłącznie ze słupkiem osłony siatkowej.
Rama czołowa stalowa
Zapewnia bezpieczeństwo pracy na najwyższej kondygnacji rusztowania od strony czołowej.
Wyposażona jednocześnie w standardowe poręcze czołowe.
Pomost stalowy
Perforowany o powierzchni antypoślizgowej, zakończony uchwytami umożliwiającymi
zamocowanie na u- profilu ram. Pomosty służą za stanowiska robocze, przenoszą ciężar
znajdujących się na nich ludzi, narzędzi, materiałów niezbędnych do wykonywania pracy.
Pomost aluminiowy ze sklejki
Pomost aluminiowo-sklejkowy ze sklejka wodoodporna o powierzchni chropowatej, zakończony
trzema uchwytami po każdej stronie, umożliwiającymi zawieszenie na profilu ramy.
Poręcz podwójna aluminiowa
Dwie poręcze połączone poprzeczkami, końce poręczy zaopatrzone w języczki do mocowania w
kasetkach z klinem przeciwległych ram. Poręcz podwójna aluminiowa zastępuje dwie poręcze
pojedyncze stalowe, zmniejszając masę poręczy o połowę. Usztywnia i stabilizuje konstrukcję
rusztowania.
Łącznik kotwiący dystansowy z hakiem
Łączniki kotwiące długie o długości 1,3m i 1,55m mocowane są do ram pionowych za pomocą
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dwóch złączy normalnych do obu stojaków ramy. Łącznik kotwiący krótki o dł. 0,45m
mocowany jest za pomocą złącza normalnego tylko do jednego stojaka ramy, znajdującego się
przy ścianie.
Słupek stalowy poręczy z zabezpieczeniem pomostu Zapewnia bezpieczeństwo na najwyższej
kondygnacji rusztowania.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne - pkt. 5.
3.2. Sprzęt do wykonania rusztowania zewnętrznego
Wykonawca przystępujący do wykonania rusztowania zewnętrznego może wykonać montaż
ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego.
Ponadto:
- Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do
wykonywania montażu rusztowań budowlanych.
- Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego
i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania.
- Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodności wymagań z przepisami.
- Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną.
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona
przez producenta winna zawierać:
nazwę producenta z danymi adresowymi,
system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),
zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe
i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych,
dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu
technicznego,
dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest
możliwa,
sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego,
informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia,
warunki montażu i demontażu rusztowania,
schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
wzór protokółu odbioru,
wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania,
certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów,
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek
fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
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instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .
- Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.
- Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome.
- Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące,
przyścienne i wiszące.
- Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.
- Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to :
wysokość rusztowania,
wysokość przęsła,
długość przęsła,
szerokość przęsła,
- Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :
stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń,
oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe),
stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie
poziome),
słupki poręczowe (rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji
rusztowania),
stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia wsporników
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby) ,
węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych,
stężenie wzdłużne,
stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające,
odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
pomosty robocze - podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,
wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,
podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię),
fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),
rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,
rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami,
kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciągu,
konstrukcja osiatkowania-siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem
z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych,
poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne ,
podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne - pkt.6.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne - pkt. 7.
5.1. Szczególne zasady wykonania rusztowań zewnętrznych
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania
systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego.
Zaleca się stosowanie przy robotach elewacyjnych rusztowań systemowych, których montaż,
demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji,
dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji
danego rusztowania .
Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania
przed jego odbiorem .
Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające
atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa..
Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu, dokonując
wpisu w dzienniku budowy.
Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych
z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :
w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej
mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, podczas burzy i wiatru ,
w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych
przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV,
15 m dla linii powyżej 30 kV( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy
zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ).
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu
pomostów.
W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane
daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła
zagrożenia.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne - pkt. 8.
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć
należy :
stan podłoża - przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania,
posadowienie rusztowania,
siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek,
stężenia - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem
technicznym rusztowania,
pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym
rusztowania,
komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,
usytuowanie względem linii energetycznych, poprze pomiar odległości od linii,
zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne - pkt. 9.
7.2. Szczególne zasady obmiaru
Obmiar robót wykonuje w m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę
poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań
wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu
brygady roboczej.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne - pkt. 10.
8.2. Szczególne zasady odbioru rusztowań zewnętrznych
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i wymagania
odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.
Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed
rozpoczęciem pracy , sprawdzając :
czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,
czy jest prawidłowo zakotwione,
czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie
śliskie, stabilne ),
poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),
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czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik
budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań
nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne
warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Ponadto należy prowadzić doraźne
przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej
burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak
w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje sie
komisyjnie jak przy odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane
w dzienniku budowy. Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym
przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby
dokonujące kontroli. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu
technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne - pkt.11.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m 2 wykonania rusztowania
zewnętrznego według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez
Zamawiającego.

10.Przepisy związane
Uwzględniono następujące przepisy:
- normy:
PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -Część 1:
Specyfikacje techniczne wyrobów (oryg.)
PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji (oryg.)
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział
i główne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe
z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe.
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy Część 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.
PN-EN 12811-2:2005 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy Część 2: Informacje dotyczące materiałów (oryg.).
PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia
badawcze (oryg.).
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne
dostawy.
PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach - Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań (oryg.).
PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach - Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące - Wymagania i metody
badań (oryg.).
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania PN-C-81913:1998 Farby
dyspersyjne do malowania elewacji budynków – inne 14) Rozporządzenie Ministra
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Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Dz.U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy. 3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.
Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował:

23

