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Obiekt: DOM STUDENCKI NR 1 AKADEMII MUZYCZNEJ W 
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UL. ŁĄKOWA 1-2

                                                                     
Data opracowania: LIPIEC 2013

Wymagania ogólne 
Kod CPV  :  45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych

45212410-3 – Roboty budowlane (remontowe) w zakresie 
budowy obiektów oferujących miejsca noclegowe
45453000-7 – Prace remontowe i renowacyjne

Opracowanie obejmuje następujące części uwzględniając prace oznaczone według wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV):

KOD CPV NR OPIS STR

- ST  0 Ogólne specyfikacje techniczne 2-9

- ST  1 Szczegółowe specyfikacje techniczne 10

45262110-5 
45262120-8

ST 1.1 Wznoszenie rusztowań 11

45111300-1 ST 1.2 Roboty rozbiórkowe 11

45111220-6 ST 1.3 Roboty w zakresie usuwania gruzu 13

45261910-6 ST 1.4 Naprawa deskowania dachu 14

45261410-1 ST 1.5 Izolacja dachu 15

45261000-4 ST 1.6 Pokrycie dachu 16-17

45261900-3 ST 1.7 Naprawa blacharki 18

45261200-6 ST 1.8 Malowanie blacharki 19

45312310-3 ST 1.9 Instalacja odgromowa 20-21

        

        ARCHIwista ARCHIwista ARCHIwista ARCHIwista  PRACOWNIA  PROJEKTOWAPRACOWNIA  PROJEKTOWAPRACOWNIA  PROJEKTOWAPRACOWNIA  PROJEKTOWA
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- ST  0 Ogólne specyfikacje techniczne Str 2

- ST  0.1 Wymagania ogólne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE
Odnosi się do wymagań wspólnych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach poniżej 
opisanego przedsięwzięcia budowlanego.

Definicje i skróty
DP  - Dokumentacja Przetargowa składająca się z rysunków, opisu prac, specyfikacji technicznych oraz 
przedmiaru robót
ST - Specyfikacja Techniczna składająca się z  OST i  SST 
OST         - Ogólna Specyfikacja Techniczna: wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna: szcegółowe wymagania dla poszczególnych robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PN - Polskie Normy
Umowa    - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wyłonionym w procedurze Zamówienia 
Publicznego

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Budynek użyteczności publicznej.
Akademik Akademii Muzycznej w Gdańsku.
80-821 Gdańsk, ul. Pl. Wałowy 15a

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiający – AKADEMIA MUZYCZNA IM. ST. MONIUSZKI, 80-743 GDAŃSK, UL. ŁĄKOWA 1-2
Inwestor – AKADEMIA MUZYCZNA IM. ST. MONIUSZKI, 80-743 GDAŃSK, UL. ŁĄKOWA 1-2
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – przedstawiciel Inwestora/Zamawiającego, osoba zarządzająca realizacją 
umowy z ramienia inwestora/Zamawiającego.
Wykonawca   –   wytypowany w drodze postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg).  
Przyszły użytkownik  – AKADEMIA MUZYCZNA IM. ST. MONIUSZKI, 80-743 GDAŃSK, UL. ŁĄKOWA 1-2
 
Obowiązki Inwestora 
-Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy
-Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji 
inwestycji. 
-Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
-Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń na prowadzenie przedmiotowych prac remontowych
-Dostawę mediów 

Obowiązki Wykonawcy 
- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru 
końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 
zanieczyszczenia. 
-Zorganizowanie terenu budowy 
-Zabezpieczenie dostawy mediów 
-Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
c) Możliwością powstania pożaru 
d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
-Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma 
obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
-Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu 
budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
-Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
-Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, zapewnić 
pracownikom odpowiednie zabezpieczenia  do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

−−−− Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zabezpieczenie przed wilgocią i zabrudzeniem lokali 
znajdujących się na poddaszu. Po zakończeniu prac Wykonawca posprząta lokale z ewentualnych 
zabrudzeń. Wykonawca zabezpieczy teren prac wraz z zabezpieczeniem ciągów pieszych wokół budynku. 
Koszt zabezpieczenia pomieszczeń i terenu wokół budynku, wliczając koszty zabezpieczenia chodników 
ponosi Wykonawca i będzie wliczony do kosztorysu prac.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe
Przedmiotowy dach znajduje się w budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych i dwóch w przestrzeni dachu. 
Poddasze użytkowe. Budynek w dobrym stanie technicznym. Użytkowany jako dom studencki Akademii Muzycznej. 
Budynek o charakterze zabytkowym znajdujący się na terenie ochrony konserwatorskiej.
Dach jętkowy mansardowy o wysokości 5,4m. Drewniana konstrukcja więźby dachowej. 
Połacie dachu kryte dachówką karpiówką długą, żłobkowaną, czerwoną, układaną w koronkę i w niewielkim fragmencie 
w łuskę – boki zadaszenia klatki schodowej. 
Wymiary dachówki: 15,5cm x 38cm. Dachówka ułożona na pełnym deskowaniu.
Gąsiory cylindryczne układane na zaprawie. Opierzenia, parapety, rynny i rury spustowe wykonane z blachy 
ocynkowanej  pomalowanej w kolorze brązowym (Ral 8017). Płotki przeciwśniegowe na lukarnach dolnej kondygnacji i 
na froncie zadaszenia klatki schodowej.
Ogólny zakres robót
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
- demontaż pokrycia dachowego;
- demontaż łat i kontrłat,
- demontaż uszkodzonego deskowania (założono 5%)
- demontaż płotków śniegowych
- demontaż instalacji odgromowej.
W związku ze złym stanem pokrycia dachowego (obluzowane dachówki, ubytki w pokryciu)  prace rozbiórkowe należy 
wykonać ze szczególną ostrożnością.
ROBOTY REMONTOWE
DESKOWANIE 
Istniejące deskowanie zasadniczo zachować. 
W czasie prac dokonać oględzin - szczególnie w rejonach kominów, okapu oraz tam, gdzie były nieszczelności 
pokrycia dachu. Zawilgocone lub uszkodzone deski wymienić. Zakłada się konieczność wymiany uszkodzonych desek 
na max 5% powierzchni dachu.  
DODATKOWE IZOLACJE 
Membrana paroprzepuszczalna
W celu poprawienia szczelności dachu, osuszania i wentylowania przestrzeni pod dachówkami należy rozpiąć 
bezpośrednio na deskowaniu membranę z folii PE lub materiału funkcjonalnie zbliżonego. W trakcie prac stosować się 
do instrukcji producenta.
ŁATY I KONTRŁATY 
Zastosować następujące ołacenia:

− kontrłaty: między pokryciem zasadniczym (dachówka) a wstępnym (deskowanie z membraną) zalecane jest 
stosowanie kontrłat dystansowych o wysokości minimum 24 mm. Kontrłaty wymagają pełnej impregnacji,

− łaty drewniane o minimalnym przekroju 38 x 50.  muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Nie 
dopuszcza się obecności kory. Łaty wymagają pełnej impregnacji,

POKRYCIE DACHU 
Zastosować dachówki o cechach:
- karpiówka długa 15,5cm x 38cm.
- żłobkowana
- czerwona
Sposób ułożenia dachówki - w koronkę i w niewielkim fragmencie w łuskę (boki zadaszenia klatki schodowej). 
Dodatkowo dachówki wentylujące połać dachową
GĄSIORY
Gąsiory cylindryczne układane na zaprawę. 
WENTYLACJA POŁACI DACHOWEJ
Dachówki powinny mieć możliwość wysychania po opadach atmosferycznych. 
Trzeba zatem przewidzieć i wykonać przestrzeń wentylacyjną pod pokryciem:

- otwory zapewniające wlot powietrza w okapie 
Zaleca się szczelinę wentylacyjną o szerokości ok. 20 mm.

- wylot przy kalenicy
W związku z ułożeniem gąsiorów 'na mokro' należy zastosować  systemowe dachówki wentylujące połać. W pobliżu 
szczytu, w drugim lub trzecim rzędzie od kalenicy, pomiędzy krokwiami ułożyć systemowe dachówki wentylacyjne. 

- Dystans pomiędzy pokryciem zasadniczym (dachówka) a wstępnym (deskowanie) Kontrłaty dystansowe o 
wysokości  24 mm.

NAPRAWA BLACHARKI
Opierzenia, parapety, rynny i rury spustowe oraz blaszane kominy oczyścić i pomalować na kolor brązowy - Ral 8017.
W czasie prac dokonać oględzin blacharki. Uszkodzone fragmenty wymienić. Zakłada się konieczność wymiany 
uszkodzonej blachy na max 5% blacharki.  
PŁOTKI PRZECIWŚNIEGOWE
Zaleca się zastosowanie nowych płotków przeciwśniegowych w miejscach zdemontowanych płotków: na lukarnach 
dolnej kondygnacji i na froncie zadaszenia klatki schodowej.
Wsporniki zamontować zgodnie z zaleceniami producenta i w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia 
dachówek.
INSTALACJA ODGROMOWA
Wykonać nową instalację odgromową. Odtworzyć zgodnie ze zdemontowaną instalacją.
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MATERIAŁY I SPRZĘT 
-Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP i obowiązującymi normami, posiadać 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego
-Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót 
-Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem  wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek
-Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w DP, PN i warunkach 
technicznych S.T. 
-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 wskazaniom zawartym w ST. 
-Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
-Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 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 Inwestorskiego 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 akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniana bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

TRANSPORT 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku , stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

WYKONYWANIE ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, DP, udzielonymi 
pozwoleniami na prace remontowe oraz wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

DOKUMENTY BUDOWY 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące 
dokumenty budowy: 
-księgę obmiarów (jeżeli będzie konieczna)
-dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
-atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
-dokumenty pomiarów cech geometrycznych 
-protokołów odbiorów robót 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych przez Inwestora i 
Wykonawcę. 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót 
w układzie asortymentowym zgodnie  z kosztorysem  ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie 
potwierdzenie  obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń postępu prac i należnego wynagrodzenia.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i  materiałów- odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Wykonawca ma obowiązek : 
-wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
-przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości 
-określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót 
-prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów 
-wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z DP lub ich zmiana uzgodniona z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego.
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Badania kontrolne- mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora wyników badań jako 
niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym 
wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar 
robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie 
oraz ewentualne roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych -  przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i 
kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej . 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich 
zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe- jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony 
w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy`- jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego 
oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny`- (pogwarancyjny) – jest to ocena  zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót 
w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
-Dokumentację Przetargową
-Receptury i ustalenia technologiczne 
-Księgi obmiaru (jeżeli będą konieczne)
-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (jeżeli będą konieczne)
-Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
-Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i  pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
-Dokumentację powykonawczą 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
-przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 
-zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 
Inwestora na dokonywane zmiany 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi 
kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 
( końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilośći jakość zakończonych robót komisja stwierdza 
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność 
wykonanych robót z DP oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian . 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i 
nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne – dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw , mających wpływ na cechy eksploatacyjne- dokonuje się potrąceń jak 
za wady trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi,  że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w DP – to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty 
dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach , rozliczane są na podstawie ilości wykonanych 
faktycznie robót i ceny jednostkowej  określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują 
wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach Umowy.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość / kwota podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie czynności,  wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i Dokumentacji.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na 
plac budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko



       REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
80-821 GDAŃSK, UL. PLAC WAŁOWY 15A 

S P E C Y F I K A C J E     T E C H N I C Z N E

  

Str 6
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Płatności dokonuje się za roboty odebrane przez  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach określonych w Umowie.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie  najważniejsze przepisy  i  normy dotyczące danego asortymentu  robót  są  wyszczególnione  w punktach 10 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne 
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami;
2.  Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z  dnia  27  marca  2003  r.  (Dz.U.  Nr  80/2003)  wraz  z 
późniejszymi zmianami; 
3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 
zmianami;
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
7. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.072003r. (Dz.U. z 2004r. nr 150, poz.1579). 
10.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  w  sprawie  systemów oceny zgodności  wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209, poz. 1779) 
13.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia( Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 

realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na 
którym te roboty mają być wykonywane, w szczególności: 
ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w 
celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do 
miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2,0m. 
Wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów 
oraz zbadać czy są założone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urządzenia. 
W razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa powyżej należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu 
się z organem, do którego kompetencji należy utrzymywanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z 
zainteresowaną jednostką bądź osobą. 
W razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie robót. 
Założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne z właściwymi organami straży pożarnej, stosownie do 
zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić w trakcie wykonywania robót). 
Osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do 
użytku pracowników zatrudnionych przy robotach. 
Zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 
placu budowy i miejsca pracy. 
Wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami. 
Na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia 
na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy. 
Pomieszczenia wymienione powyżej powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie. 
Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót. 

OGRODZENIA, DROGI, PRZEJŚCIA I PARKINGI NA PLACU BUDOWY

Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego. 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
Ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na placu budowy 
(przynajmniej po jednej stronie drogi). 
Szerokość ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowymi 1,20 m przy ruchu 
dwukierunkowym. 
Przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, 
W razie konieczności wyznaczania przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie powinna być mniejsza niż 
0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 przy ruchu dwukierunkowym, 
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze 
oświetlone. 
Przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą składającą sięz deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1m, z tym że wolna przestrzeń 
między poręczą i deską krawężnikową powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno być większe niż10%. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 4% dla wózków szynowych, 5% dla 
wózków bezszynowych ,10% dla taczek.Drogi dla taczek, umieszczone powyżej 1m nad terenem, należy zabezpieczyć 
w sposób podany powyżej. 

Ochrona przejść w miejscach niebezpiecznych. 
Strefę niebezpieczną, w której istnieje  źródło zagrożenia (np. możliwość spadania z góry materiałów lub przedmiotów, 
otwory w stropach lub  ścianach), należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi na 
odległość co najmniej 1/10 wysokości, której mogą spadać przedmioty lub materiały – jednak nie mniej  lub 6,0 m. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż2,4m od terenu, a ich spadek w kierunku  
źródła zagrożenia powinien wynosić45°; pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie spadającymi przedmiotami. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsca składowania 
materiałów , narzędzi itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna 
wynosić co najmniej o 1,0m więcej niż szerokość przejścia albo przejazdu. 

Pomosty i gniazda montażowe 
Pomosty komunikacyjne powinny zabezpieczone w taki sam sposób jak dojścia w miejscach niebezpiecznych. 
Pomosty robocze powinny mieć powierzchnię i wysokość zapewniające możliwie wygodną i bezpieczną pracę, 
składowanie materiałów oraz użycie narzędzi niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót; pomosty robocze 
powinny  być obliczone i przystosowane na równoczesne obciążenie wynikające z liczby pracowników pracujących na 
pomoście oraz masy materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania rytmicznej pracy. Przeciążenie pomostów 
roboczych ponad dopuszczalne obciążenie jest zabronione. 
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Przenośne gniazda robocze z kształtowników stalowych  powinny być wykonane zgodnie z projektem, a zaczepy 
gniazd powinny zapewniać bezpieczne zawieszenie ze współczynnikiem pewności nie mniej niż trzy. 

Oznakowanie obiektów na placu budowy 
Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym stopniu bezpieczeństwa, powinien być odpowiednio oznakowany. 
Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej 
odległości, tak aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy 
dotyczące takich obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych 
do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych elementach i 
zabezpieczone przed zniszczeniami,uszkodzeniem lub zawianiem  śniegiem. O zmroku i porze nocnej tablice powinny 
być oświetlone.

WYPOSAŻENIE PLACU BUDOWY W INSTALACJE 

Instalacje elektryczne 
Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do wielkości placu budowy, 
przewidywanych maszyn i urządzeń, potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach.
Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane, utrzymane i eksploatowane 
w sposób zgodny z aktualnymi przepisami oraz normami. 
Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych powinny być 
wykonane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

Instalacje wodociągowe 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na budowie lub w 
pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniając zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, 
gospodarcze i pitne. W przypadku gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową i pitną, 
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

SKŁADOWANIE, PRZECHOWYWANIE ELEMENTÓW I WYROBÓW NA PLACU BUDOWY 
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie przypadające na 
metr kwadratowy powierzchni podłogi. 
Bramy należy zaopatrzyć w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem się. 
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający 
przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów. 
Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub 
tymczasowe jest zabronione. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań, 
2) 1,50 m - od zewnętrznej główki szyny kolejowej, 
3) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m 
oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
1) o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 
siłą mechaniczną, 
2) o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy 
siły ludzkiej. 
Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż2 m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. 
Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać10 warstw. 
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 
Na czas wykonywania wymienionych czynności, kierowca obowiązany jest opuścić kabinę. 
W czasie transportu elementów prefabrykowanych przewożenie osób na ładunku lub obok niego jest zabronione. 
Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na których powinny 
być podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia. 
Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót oświetlone zgodnie 
z obowiązującymi normami. Gdy  światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy należy zapewnić 
dostateczne oświetlenie sztuczne. 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 
wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
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spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, (np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 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 przez pracowników Wykonawcy.

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem części obiektu i jego wyposażenia , 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  i, jeśli zajdzie taka konieczność, odpowiednie władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego uszkodzenia.

PUNKT PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
Na terenie budowy, w miejscu oznakowanym, powinna znajdować się przenośna apteczka pierwszej pomocy.
Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony Kierownikowi Budowy, a pod jego nieobecność - koordynatorowi ds. 
BHP  z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.
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- ST  1 Szczegółowe specyfikacje techniczne Str 10

Spis szczegółowych specyfikacji
KOD CPV NR OPIS STR

45262110-5 
45262120-8

ST 1.1 Wznoszenie rusztowań 11

- ST 1.1.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

45111300-1 ST 1.2 Roboty rozbiórkowe 12

- ST 1.2.1 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie

- ST 1.2.2 Rozbiórka łat dachu

- ST 1.2.3 Rozbiórka kontrłat dachu

- ST 1.2.4 Demontaż instalacji odgromowej

- ST 1.2.5 Rozbiórka płotków śniegowych

45111220-6 ST 1.3 Roboty w zakresie usuwania gruzu 13

- ST 1.3.1 Wywiezienie gruzu

- ST 1.3.2 Utylizacja gruzu

45261910-6 ST 1.4 Naprawa deskowania dachu 14

- ST 1.4.1 Wymiana deskowania dachu

45261410-1 ST 1.5 Izolacja dachu 15

- ST 1.5.2 Mocowanie folii dachowej

45261000-4 ST 1.6 Pokrycie dachu 16-17

- ST1.6.1 Montaż kontrłat

- ST1.6.2 Montaż łat

- ST1.6.3 Krycie dachu dachówką karpiówką w koronkę

- ST1.6.4 Krycie dachu dachówką karpiówką w łuskę

- ST1.6.5 Montaż dachówek wentylacyjnych

- ST1.6.6 Montaż płotków przeciwśnieżnych

45261900-3 ST 1.7 Naprawa blacharki 18

45261200-6 ST 1.8 Malowanie blacharki 19

- ST1.8.1 Oczyszczenie i malowanie rynien i rur spustowych

- ST1.8.2 Oczyszczenie i malowanie powierzchni pełnych

45312310-3 ST 1.9 Instalacja odgromowa 20-21

- ST1.9.1 Wykonanie nowej instalacji odgromowej
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45262110-5 
45262120-8

ST 1.1 Wznoszenie rusztowań Str .11

ST 1.1.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

1. PRZEDMIOT I ZAKRES
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu 
rusztowań zewnętrznych rurowych. 
Zakres stosowania ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót  obejmują montaż: 
- montaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 15m 
2. MATERIAŁY 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m. Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.
3. SPRZĘT
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Sprzęt powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy.
4. TRANSPORT 
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy 
taczkami lub wózkami. Rozładunek ręczny lub mechaniczny. Wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Rusztowania powinny być montowane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną dostawcy. Rusztowania należy 
montować na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostów 
montażowych. 
W celu zapewnienia dostępu na połać dachową (szczególnie malowanie rynny głównej) na czas trwania robót 
remontowych ustawić rusztowania wokół całego budynku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  przeprowadza ocenę prawidłowości wykonania powyższych robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W odbiorze powinni wziąć udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego, a w 
szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy. 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie przez  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodności ich 
wykonania z dokumentacją techniczną montażu rusztowań dostarczona przez dostawcę. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Umową; za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów.
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Karty techniczne montażu rusztowań dostarczone przez producenta rusztowań.
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w oraz Normy Unii 
Europejskiej; w szczególności:
PN-78/M-47900/01 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900/02 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja 
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry 
PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące nieruchome robocze - 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów 
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45111300-1 ST 1.2 Roboty rozbiórkowe Str.12

- ST 1.2.1 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie

ST 1.2.2 Rozbiórka łat dachu

- ST 1.2.3 Rozbiórka kontrłat dachu

- ST 1.2.4 Demontaż instalacji odgromowej

- ST 1.2.5 Rozbiórka płotków śniegowych

1. Przedmiot i zakres
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką 
elementów pokrycia dachu. Specyfikacja techniczna ( ST ) – jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. Zakres robót: 
- demontaż pokrycia dachowego; 
- demontaż łat i kontrłat, 
- demontaż instalacji odgromowej
- rozbiórka płotków śniegowych
2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy). 
3.Sprzęt: 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, rynny drewniane do usuwania 
gruzu.
4.Transport 
Rynny drewniane do gruzu. Transport ręczny. Wciągarka ręczna.
5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać oznakowanie i ogrodzenie terenu robót oraz wykonanie 
odpowiednich urządzeń – zsypy (rynny), do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
Należy wyraźnie oznakować obejście i teren rozbiórki .
W związku ze złym stanem pokrycia dachowego (obluzowane dachówki, ubytki w pokryciu) prace rozbiórkowe należy 
wykonać ze szczególną ostrożnością.
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy w robotach budowlanych . 
Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych takich jak: deszcz , śnieg i silny wiatr.
Rozbiórkę należy wykonywać ręcznie, warstwami, a gruz usunąć zsypami (rynnami) na ziemię.
Rozbiórkę należy przeprowadzić ręcznie, nie można wykonywać rozbiórki materiałami wybuchowymi lub poprzez 
zwalenie murów linami.
6. Kontrola jakości 
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  przeprowadza ocenę prawidłowości wykonania powyższych robót: sprawdzeniu kompletności 
dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeni na miejscu robót.
7. Jednostka obmiaru

• powierzchnia (m²)  pokrycia i ołacenia dachu 
• długość płotków przeciwśniegowych i instalacji odgromowej (m)

8. Odbiór robót 
W odbiorze powinni wziąć udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego, a w 
szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie oględzin na budowie.
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Umową; za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów..
10.Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w oraz Normy Unii 
Europejskiej; w tym szczególnie:
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03. 72.- Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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45111220-6 ST 1.3 Roboty w zakresie usuwania gruzu Str. 13

- ST 1.3.1 Wywiezienie gruzu

- ST 1.3.2 Utylizacja gruzu

1. Przedmiot i zakres
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wywiezienia i utylizacji gruzu z rozbiórki dachu.
2. Materiały
Materiały pochodzące z rozbiórki - gruz ceglany, gruz ceramiczny.
3.Sprzęt
Łopaty, szufle, wiadra, taczki, samochód samorozładowczy.
4.Transport 
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe należy dostosować do 
rodzaju przewożonych materiałów. 
Dopilnować odwiezienia  gruzu na odpowiednie składowiska utylizacji. 
Materiały użyteczne, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny być przewożone w sposób, nie
powodujący ich uszkodzenia.
5. Wykonanie robót
Załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych powinien być wykonane ze szczególną ostrożnością i zgodnie z 
zasadami BHP.
6. Kontrola jakości 
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  przeprowadza ocenę prawidłowości wykonania powyższych robót: na sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu robót, sprawdzeniu dokładności posegregowania odpadów i wywiezienia ich na odpowiednie składowiska.
7. Jednostka obmiaru
objętość (m³) gruzu
8. Odbiór robót 
W odbiorze powinni wziąć udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego, a w 
szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie stanu faktycznego.
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Umową; za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów.
10.Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w oraz Normy Unii 
Europejskiej; w tym szczególnie:
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03. 72.- Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami
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45261910-6 ST 1.4 Naprawa deskowania dachu Str. 14

- ST 1.4.1 Wymiana deskowania dachu

1. Przedmiot i zakres
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy naprawie deskowania 
dachu – specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i doborze robót.
2. Materiały
Deski grubości 25mm. Deski wymagają pełnej impregnacji.
3.Sprzęt
Piły, młotki. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.
4.Transport 
Transport ręczny. Wciągarka ręczna.
5. Wykonanie robót
Istniejące deskowanie zasadniczo zachować. 
Po demontażu pokrycia dachu dokonać oględzin - szczególnie w rejonach kominów, okapu oraz tam, gdzie były 
nieszczelności pokrycia dachu. Zawilgocone lub uszkodzone deski wymienić. Zakłada się konieczność wymiany 
uszkodzonych desek na max 5% powierzchni dachu. Szczegółowy zakres naprawy deskowania ustalić na budowie z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. Kontrola jakości 
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  przeprowadza ocenę prawidłowości wykonania powyższych robót.
7. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy
8. Odbiór robót 
IW odbiorze powinni wziąć udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego, a w 
szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie stanu faktycznego po naprawie.
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Umową; za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów.
10.Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w oraz Normy Unii 
Europejskiej; w tym szczególnie:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-71 B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
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45261410-1 ST 1.5 Izolacja dachu Str.15

- ST 1.5.2 Mocowanie folii dachowej

1. Przedmiot i zakres
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu izolacji 
przeciwwodnej i paroprzepuszczalnej dachu – specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i doborze 
robót.
2. Materiały
Membrana paroprzepuszczalna - w celu poprawienia szczelności dachu, osuszania i wentylowania przestrzeni pod 
dachówkami należy rozpiąć bezpośrednio na deskowaniu membranę paroprzepuszczalną z folii PE.
3.Sprzęt
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.
4.Transport 
Transport ręczny. Wciągarka ręczna.
5. Wykonanie robót
Membranę należy rozpiąć bezpośrednio na deskowaniu. W trakcie prac stosować się do instrukcji producenta.
6. Kontrola jakości 
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  przeprowadza ocenę prawidłowości wykonania powyższych robót. Kontrola wykonania izolacji polega 
na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami producenta i sztuką budowlaną.  
Kontrolę przeprowadzić przed ołaceniem i  pokryciem dachu dachówką. 
7. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy
8. Odbiór robót 
W odbiorze powinni wziąć udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego, a w 
szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Przetargową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Umową; za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów.
10.Przepisy związane 
PN -B-02361: 1999 Pochylenia połaci dachowych.
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) j, w tym 
szczególności: 
PN-71 B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
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45261000-4 ST 1.6 Pokrycie dachu Str. 16

- ST1.6.1 Montaż kontrłat

- ST1.6.2 Montaż łat

- ST1.6.3 Krycie dachu dachówką karpiówką w koronkę

- ST1.6.4 Krycie dachu dachówką karpiówką w łuskę

- ST1.6.5 Montaż dachówek wentylacyjnych

- ST1.6.6 Montaż płotków przeciwśnieżnych

1. Przedmiot i zakres
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu pokrycia 
dachu dachówką ceramiczną – specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i doborze robót.
2. Materiały
Materiały ołacenia dachu
Kontrłaty: między pokryciem zasadniczym (dachówka) a wstępnym (deskowanie z membraną) zalecane jest 
stosowanie kontrłat dystansowych o wysokości minimum 24 mm. Kontrłaty wymagają pełnej impregnacji,
Łaty drewniane o minimalnym przekroju 38 x 50.  muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Nie dopuszcza 
się obecności kory. Łaty wymagają pełnej impregnacji,
Dachówki
Zastosować dachówki o cechach:
karpiówka, długa 15,5cm x 38cm, żłobkowana, czerwona .
Dodatkowo systemowe dachówki wentylujące połać dachu.

Gąsiory 
Gąsiory cylindryczne układane na zaprawie wapiennej.
Płotki przeciwśniegowe
Systemowe płotki przeciwśniegowe – lokalizacja zgodnie z rysunkami.
3.Sprzęt
Używany sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami producenta i ofertą Wykonawcy.
4.Transport 
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy taczkami, lub wózkami, 
rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wyciągarka ręczna.
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 
w tym wysokiej i niskiej temperatury.
5. Wykonanie robót
Dachówka
Sposób ułożenia dachówki - w koronkę i w niewielkim fragmencie w łuskę (boki zadaszenia klatki schodowej).
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Gąsiory 
Gąsiory cylindryczne układane na zaprawę. Zaprawę nakłada się na trzy krawędzie wewnętrzne gąsiora. Zewnętrzne 
wypływy zaprawy należy natychmiast zatrzeć, tworząc okapy krawędzi zewnętrznych i utrzymując połać dachu w 
czystości. Otwarte elementy skrajne zaciera się na gładko szczelną zaprawą. Co trzeci gąsior musi być stabilizowany 
odciągiem drucianym.
Wentylacja połaci dachowej
Dachówki powinny mieć możliwość wysychania po opadach atmosferycznych. Z tego względu szczególnie istotną rolę 
odgrywa prawidłowa wentylacja połaci. 
Trzeba zatem przewidzieć i wykonać przestrzeń wentylacyjną pod pokryciem:

- otwory zapewniające wlot powietrza w okapie 
Zaleca się szczelinę wentylacyjną o szerokości ok. 20 mm.

- wylot przy kalenicy
W związku z ułożeniem gąsiorów na zaprawie należy zastosować  systemowe dachówki wentylujące połać. W pobliżu 
szczytu, w drugim lub trzecim rzędzie od kalenicy, pomiędzy krokwiami ułożyć systemowe dachówki wentylacyjne. 

- Dystans pomiędzy pokryciem zasadniczym (dachówka) a wstępnym (deskowanie). Kontrłaty dystansowe o 
wysokości  24 mm.

Płotki przeciwśniegowe 
Zastosować systemowe płotki przeciwśnieżne. Lokalizacja na rysunkach.
6. Kontrola jakości 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i 
wymaganiami Dokumentacji Przetargowej. Kontrola ta jest przeprowadzana przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy: 
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót dekarskich, 
w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich. 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z folii polega na bieżącym 
sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 
7. Jednostka obmiaru
Dla dachówki - metr kwadratowy 
Dla ołacenia – metr sześcienny
Dla gąsirów - sztuka
8. Odbiór robót 
W odbiorze powinni wziąć udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego, a w 
szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Przetargową jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Przetargową Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Umową; za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów.
10. Przepisy związane 
PN -B-02361: 1999 Pochylenia połaci dachowych.
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) j, w tym 
szczególności: 
PN-71 B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie
PN – EN 338: 2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
w oraz Normy Unii Europejskiej.
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45261900-3 ST 1.7 Naprawa blacharki Str.18

1. Przedmiot i zakres
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  polegających na naprawie 
blacharki dachu – specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i doborze robót.
2. Materiały
Blacha stalowa ocynkowana.
Spoiwo cynowo – ołowiane.
Gwoździe.
Drut stalowy miękki ocynkowany.
3.Sprzęt
Młotki, palniki, piły i inny sprzęt zgodny z ofertą Wykonawcy.
4.Transport 
Transport ręczny. Wciągarka ręczna.
5. Wykonanie robót
W czasie prac dokonać oględzin blacharki. Uszkodzone fragmenty wymienić. Zwrócić szczególną uwagę na blacharkę  
w rejonach koszowych, kominów i okapu. Zakłada się konieczność wymiany uszkodzonej blachy na max 5% blacharki.  
6. Kontrola jakości 
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  przeprowadza ocenę prawidłowości wykonania powyższych robót. 
7. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy
8. Odbiór robót 
W odbiorze powinni wziąć udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego, a w 
szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Przetargową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
9. Podstawa płatności
Zgodnie z Umową; za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów.
10. Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w oraz Normy Unii 
Europejskiej; w tym szczególnie:
PN-61/B- 10245- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe; 
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót, wydanie ITB nr 387/2003, 396/2004, 390/2004
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45261200-6 ST 1.8 Malowanie blacharki Str.19

- ST1.8.1 Oczyszczenie i malowanie rynien i rur spustowych

- ST1.8.2 Oczyszczenie i malowanie powierzchni pełnych

1. Przedmiot i zakres
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  polegających oczyszczeniu 
i pomalowaniu blacharki dachu (opierzenia, parapety, rynny i rury spustowe lukarn oraz blaszane kominy) – 
specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i doborze robót. Roboty nie dotyczą głównych rur 
spustowych w kolorze białym.
2. Materiały
Farba nawierzchniowa do malowania powierzchni ocynkowanych (kolor brązowy - Ral 8017). 
Farba gruntująca do powierzchni ocynkowanych. 
Benzyna do lakierów. 
Papier ścierny.
3.Sprzęt
Papier  ścierny, pędzle, ścierki i  inny sprzęt zgodny z ofertą Wykonawcy.
4.Transport 
Transport ręczny. Wciągarka ręczna.
5. Wykonanie robót
Wszelkie obróbki blacharskie w przestrzeni połaci dachowej: opierzenia, parapety, rynny i rury spustowe (z lukarn) oraz 
blaszane kominy oczyścić i pomalować na kolor brązowy - Ral 8017.  
6. Kontrola jakości 
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  przeprowadza ocenę prawidłowości wykonania powyższych robót. 
7. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową jest:
dla powierzchni płaskich -  metr kwadratowy
dla rynien i rur spustowych – metr bieżący
8. Odbiór robót 
W odbiorze powinni wziąć udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego, a w 
szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Przetargową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
9. Podstawa płatności
Zgodnie z Umową; za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów.
10. Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w oraz Normy Unii 
Europejskiej; w tym szczególnie:
PN-61/B- 10245- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe; 
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót, wydanie ITB nr 387/2003, 396/2004, 390/2004
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45312310-3 ST 1.9 Instalacja odgromowa Str. 20

- ST1.9.1 Wykonanie nowej instalacji odgromowej

1. Przedmiot i zakres
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  polegających na wymianie 
instalacji odgromowej dachu.
Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu odtworzenie instalacji odgromowej w zakresie:
demontaż 

---- istniejącej instalacji odgromowej ujęty w części 'Roboty rozbiórkowe'
montaż:

---- zwodów poziomych,
- złączy pomiarowych instalacji odgromowej,
- otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ɸ 35x4 mm,
badanie:
- badanie i pomiary instalacji odgromowej.
Zakres prac dotyczy tylko w przestrzeni połaci dachowej na której prowadzone są prace remontowe.  
Nie dotyczy głównych zwodów pionowych.
2. Materiały
Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 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 instalacji odgromowej.
Przewidziane materiały do zabudowy:

�  wsporniki instalacji odgromowej układanej na dachu - gąsiorowe, dachówkowe, kominowe,
� wsporniki dla instalacji naprężnej dla zwodów pionowych montowanych na ścianach,
� przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ɸ 8 mm,
� osłony przyścienne instalacji odgromowej,
� złącza rynnowe i do blacharki,
� zaciski probiercze,
� otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ɸ 35x4 mm,
� śruby naciągowe,
� złącza pomiarowe.

3.Sprzęt
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu 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. Wykonawca winien stosować odpowiedni 
sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót:
elektronarzędzia, młotek, śrubokręty, klucze i inny odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  Robót zaakceptowanym przez Inspektora.
4.Transport 
Transport ręczny. Wciągarka ręczna.
5. Wykonanie robót
Przewidziano wymianę instalacji odgromowej tylko  w przestrzeni połaci dachowej na której prowadzone są prace 
remontowe.  Głównych zwody pionowe nie są objęte wymianą. 
Instalację odgromową odtworzyć zgodnie ze starą,  rozebraną  instalacją.
Zwody układać na najwyższych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp. 
Do zwodów przyłącza się wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.
Na kalenicach dachów stromych pokrytych dachówką ceramiczną lub podobnym materiałem zastosować uchwyty 
gąsiorowe o kształcie i wymiarach dostosowanych do szerokości gąsiorów kalenicowych. Na połaci dachowej 
stromego dachu zastosować uchwyty mocowane do łat przez przybicie lub zaczep. Uchwyt podkłada się od dołu po 
dachówkę, a jego koniec mocuje się do łaty, na której spoczywa poprzedzająca dachówka.
Można także stosować uchwyty przyklejane do gąsiorów i dachówek. Należy przy tym stosować odpowiednie mrozo i 
wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane mają podstawę ceramiczną w kolorze dachówki, do której jest przytwierdzona 
część plastykowa z otworem na drut instalacji odgromowej. 
Przewody odprowadzające układać systemem naciągowym na uchwytach osadzonych w podłożu.
Przewody odprowadzające muszą być prowadzone w linii prostej tak, aby zapewniły najkrótsze połączenie z uziomem. 
Jako "naturalne" przewody odprowadzające można wykorzystać na warunkach sprecyzowanych w normie: konstrukcje 
metalowe budynku, wzajemne połączone elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.
W miejscu połączenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzające muszą być wyposażone      w zacisk probierczy 
umieszczony na ścianie lub w studzience pomiarowej. złącza pomiarowe należy montować zgodnie z instrukcją 
producenta. Dla przewodów odprowadzających należy montować osłony. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  przeprowadza ocenę prawidłowości wykonania powyższych robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu poprawności montażu i zgodności materiałów z ST:
- montażu wsporników,
- wykonania  zwodów poziomych i pionowych,
- otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn 
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- montażu osłon odgromowych,
- montażu studni pomiarowych i zacisków probierczych.
- pomiarów instalacji elektrycznej i wyrównawczej.
7. Jednostka obmiaru
metr (m)- dla kompletnej instalacji odgromowej, zwodów poziomych i uziomu otokowego,
komplet (kpl)   – dla kompletnego złącza pomiarowego wraz z osłoną przewodu odgromowego.
8. Odbiór robót 
W odbiorze powinni wziąć udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego, a w 
szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Przetargową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymogami. 
W  przypadku  niezgodności  choć  jednego  elementu  Robót  z  wymaganiami,  roboty  uznaje  się  za  niezgodne  z 
Dokumentacją Projektową Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
9. Podstawa płatnoścI 
Zgodnie z Umową; za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów.
10. Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w oraz Normy Unii 
Europejskiej; w tym szczególnie:

− „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”– tom V.

−  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom V,

− „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa       i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

− PN/JEC 364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

− PN/E–05003 – Ochrona odgromowa

− PN/E-05009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych


