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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Budynek PSP zlokalizowany jest na dzia ce w Borku gm. Gniewoszów.
Zakres robót to: termomodernizacja cian zewn trznych, remont dachu budynku
szko y – tj. wymiana obróbek blacharskich, pokrycia dachu, wymiana instalacji
odgromowej, wymiana docieplenia stropu poddasza, wymiana okien poddasza i
drzwi zewn trznych, remont schodów zewn trznych, opaski z kostki brukowej  i
inne roboty towarzysz ce.

-
2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT
Dzia ka na której zlokalizowany jest budynek biblioteki dost pna jest poprzez wjazd  strony
drogi publicznej. Na terenie obiektu jest dost p do wszystkich niezb dnych sieci.
W trakcie prowadzenia robót szczególn  uwag  nale y zwróci   na pracowników.

Podr czny magazyn mo e by  ustawiony na terenie dzia ki.
W ramach urz dzenia placu budowy wykonawca zobowi zany jest po zako czeniu prac  do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi by
uzgodniony i zaakceptowany przez U ytkownika i Inwestora.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
3.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu wymienionych robót
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3.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych
asortymentów robót.

3.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow  .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST .
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow
i SST. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów
i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy
materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp yn o to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa si  przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przej ,
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony
w cen  umown .

3.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy;
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- b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych,
a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego
sposobu dzia ania.

3.4.6. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie ca ego placu budowy.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego okre lonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z
wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane
do robót od daty ich rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materia y.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

3.6. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów      i ilo ci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b  gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed u yciem sprz tu.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.7. Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz cych przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  , je li wymaga  b dzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione b  przez Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za
ich dok adno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki
bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jako ci robót

3.9.1. Zasady kontroli jako ci robót.
Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materia ów oraz robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm okre laj cym procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
wykonawca.

3.9.2. Pobieranie próbek.
Próbki b  pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru b dzie mia  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania  tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan
przez wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty  bada  pokrywa
Wykonawca.
3.9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrób budowlany musi by  oznakowany:
- CE / system europejski, albo
- Znakiem budowlanym / system krajowy/.
- Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj  w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:
- protokó  przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale .
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

3.11. Odbiór robót

3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
-odbiorowi cz ciowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót – roboty
zanikaj ce. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
3.11.3. Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót :
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilo ci,
jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do ostatecznego odbioru b dzie stwierdzona
przez Wykonawc  z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów.
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej
na podstawie przed onych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
z dokumentacj  projektow  i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokó  ostatecznego
odbioru robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
- certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów,
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie  “Odbiór ostateczny robót ”.
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SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKAKCJA  TECHNICZNA WYKONANIA
                             I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

1.  Wymiana  pokrycia dachowego oraz remont kominów - [CPV  45261000-4]

Rozbiórka pokrycia z p yt azbestowo - cementowych (eternitu)

Szczególne warunki demonta u pokrycia z p yt azbestowo-cementowych
(eternitu). Powy sze roboty powinny by  wykonane zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Gospodarki  z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów
bezpiecznego u ytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawieraj cych
azbest. (Dz. U. Nr 138, poz. 895).

Najwa niejsze fragmenty powy szego Rozporz dzenia.

§ 3. 1. Prace polegaj ce na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawieraj cych azbest mog  by
wykonywane wy cznie przez wykonawców posiadaj cych odpowiednie wyposa enie
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniaj cych pracowników przeszkolonych w
zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materia ów zawieraj cych
azbest. Wykonawcy prac powinni posiada  zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci, w
wyniku której powstaj  odpady niebezpieczne.

§ 5. 1. Wykonawca prac, polegaj cych na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawieraj cych
azbest z obiektów i urz dze  budowlanych, zobowi zany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich
os on,

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleg ci od traktów
komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej ni  1 m przy stosowaniu
os on,

3) umieszczeniu tablic ostrzegawczych o tre ci:

"Uwaga! Zagro enie azbestem", "Osobom nie upowa nionym wst p
wzbroniony",

4) zastosowania odpowiednich rodków technicznych celem zmniejszenia
emisji w ókien azbestu.

2. Prace zwi zane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawieraj cych azbest musz  by
prowadzone w taki sposób, eby wyeliminowa  uwalnianie azbestu lub co najmniej
zminimalizowa  pylenie do dopuszczalnych warto ci st  w powietrzu regulowanych
przepisami szczególnymi. Zapewnienie tego wymaga:

1) nawil ania wod  wyrobów zawieraj cych azbest przed ich usuwaniem lub
demonta em i utrzymywania w stanie wilgotnym przez ca y czas pracy,
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2) demonta u ca ych wyrobów (p yt, rur, kszta tek) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mo liwe,

3) odspajania materia ów trwale zwi zanych z pod em przy stosowaniu
wy cznie narz dzi r cznych lub wolnoobrotowych, wyposa onych w
miejscowe instalacje odci gaj ce powietrze.

3. Wykonawca prac zwi zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest z obiektów i
urz dze  budowlanych zobowi zany jest do sk adowania wszystkich zdemontowanych
wyrobów oraz ich cz ci w opakowaniach, w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed
dost pem osób niepowo anych. Materia y te powinny by  opakowane w foli  o grubo ci nie
mniejszej ni  0,2 mm i oznakowane zgodnie z za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia. Po
zako czeniu prac miejsca sk adowania odpadów nale y oczy ci  z ewentualnych pozosta ci
azbestu.

5. Po wykonaniu prac polegaj cych na usuni ciu wyrobów zawieraj cych azbest o cznej
powierzchni nie przekraczaj cej 500 m2 z obiektów i urz dze  budowlanych wykonawca prac
ma obowi zek z enia w cicielowi lub zarz dcy obiektu budowlanego lub urz dzenia
budowlanego pisemnego o wiadczenia, e prace te zosta y wykonane z zachowaniem

ciwych przepisów technicznych i sanitarnych, a ca y teren robót zosta  prawid owo
oczyszczony z azbestu. O wiadczenie w ciciel lub zarz dca obiektu budowlanego lub
urz dzenia budowlanego powinien przechowywa  przez okres co najmniej 5 lat.

§ 7. 1. Przygotowanie wyrobów i odpadów zawieraj cych azbest do przewiezienia na miejsce
sk adowania nale y wykona  w sposób eliminuj cy emisj  w ókien azbestowych do
powietrza przez:

1) szczelne opakowanie w foli  polietylenow  wyrobów i odpadów o g sto ci
obj to ciowej wi kszej ni  1000 kg/m3,

2) umieszczenie w workach z folii polietylenowej i szczelne zamkni cie py u
azbestowego oraz wyrobów i odpadów o g sto ci obj to ciowej mniejszej ni
1000 kg/m3, a nast pnie umieszczenie worków w opakowaniu zbiorczym z
folii, lub przez zestalenie tych wyrobów przy u yciu cementu i po utwardzeniu
szczelne opakowanie w foli  polietylenow ,

3) utrzymywanie w czasie pakowania wyrobów i odpadów zawieraj cych
azbest w stanie wilgotnym.

2. Na opakowaniach z wyrobami i odpadami zawieraj cymi azbest nale y umie ci
oznakowanie zgodnie z za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia.....

Remont kominów

Po demonta u pokrycia dachu z p yt azbestowo-cementowych nale y wykona  przetarcie
tynków kominów ponad dachem, malowanie dwukrotne farb  fasadow  akrylow .
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Pokrycie dachu blach  dachówkow  w kolorze br zowym

Na krokwie  nale y na  foli  dachow  . Kolejn  czynno ci  maj  na celu zapewnienie
odpowiedniej  wentylacji przestrzeni pod pokryciem blaszanym jest przybicie kontr at wzd  krokwi,
na których nast pnie mocuje si aty w rozstawie zale nym od d ugo ci  modu u blachy dachówkowej
(350 lub 400 mm). Monta  blachodachówki nast puje przy u yciu wkr tów samowierc cych. Rozstaw
at musi by  równy d ugo ci  modu u blachodachówki, niedopuszczalne jest stosowanie at co drugi
modu .

Minimalne zalecane przekroje at dachowych drewnianych podane s  w poni szej tabeli.

Rozstaw at Odleg o mi dzy krokwiami Rozmiar listew na aty

350/400 600 32 x 50

350/400 900 38 x 50

350/400 1200 50 x 50

Sposób monta u blachy dachówkowej

Przed przyst pieniem do monta u nale y sprawdzi  geometri  dachu. Wszelkie nierówno ci b
odchy ki od kszta tu prostok ta powinny by  wyregulowane wcze niej przy pomocy at. Monta  blach
dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy blachy do at przy u yciu wkr tów samowiertnych, tzw.
farmerskich, o d ugo ci 35 mm, przy czym arkusze ustawiamy zawsze prostopadle do okapu - baz
dla monta u nie mo e by  kraw  szczytowa. Wybór strony dachu, od której rozpoczynamy monta ,
jest dowolny (prawa lub lewa). Dopuszczalne jest mocowanie wkr tów w odleg ci ok. 30 mm z
prawej strony od rodka fali celem dok adniejszego przylegania arkuszy do siebie.

Wkr ty powinny by  mocowane w co drugiej fali przy okapie, w kalenicy oraz na wzd nym czeniu
arkuszy. Poza tymi miejscami wkr ty powinny by  stosowane w takiej ilo ci, aby rednia ilo  wkr tów
wynosi a ok. 6 - 7 szt./m2

Obróbki  blacharskie dachu

W sk ad pokrycia dachowego, oprócz arkuszy blachy, wchodz  równie  obróbki blacharskie.Przed
po eniem blachy nale y zamontowa  pasy nadrynnowe. Maj  one za zadanie skierowanie wody
deszczowej do rynny oraz zamkni cie przerwy mi dzy podk adem a blach . Pasy powinny by
montowane z zak adem 100 mm.

Po u eniu pokrycia montujemy wiatrownice oraz g siory dachowe.
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1. Blachodachówka
2. G sior bary kowy
3. ata
4. Kontr ata
5. Folia
6. Izolacja termiczna
7. Paroizolacja

Odleg ci pomi dzy blachami w kalenicy powinny pozwala  na swobodn  wentylacj  po aci. W celu
poprawienia wentylacji nale y zastosowa  w ci ciu dachu doadtkowe otwory wentylacyjne b
zestawy wentylacyjne Maxi.

Wiatrownica os ania kraw  szczytow  dachu. Mocowana jest do deski szczytowej dachu oraz od
góry do arkusza blachy dachówkowej tak, aby zachodzi a na szczyt najbli szej fali wysokiej blachy.
Zak ad przy monta u wiatrownic wynosi 100 mm.

sior dachowy stosowany jest w kalenicy dachu oraz w innych miejscach styków wypuk ych blach
dachówkowych. Mocowany jest wkr tami farmerskimi do fali wysokiej blachy. Zak ad g siorów
powinien wynosi  minimum 100 mm. Pomi dzy g sior a blach  nale y zastosowa  uszczelk
kalenicow  z otworami dla lepszego przewietrzania spodniej cz ci blachy.
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a) Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci
dachowych,

b) Obróbki blacharskie powinny by  wykonywane z blachy stalowej powlekanej w kolorze br zowym o
grubo ci 0,5-0,6 mm,

c) W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mog  by  umieszczone
(wklejane) mi dzy warstwami papy przy pochyleniu po aci dachowej wi kszym
lub równym 10%, przy mniejszym pochyleniu po aci obróbek blacharskich nie
nale y wkleja  mi dzy warstw}' pokrycia, lecz uk ada  je na wierzchu,

d) Po czenia pokrycia papowego z murem attyki czy kominowym lub innymi
elementami pionowymi wystaj cymi z dachu, powinno by  wykonane w taki

sposób , aby umo liwi  wyeliminowanie wp ywu odkszta ce  dachu na tynk, np. przez zastosowanie
obróbki dwucz ciowej,

e) ciany attyki i ich styk z pokryciem nale y zabezpieczy  obróbkami tak, aby by a
zachowana dylatacj a obwodowa,

f) Roboty blacharskie z blachy powlekanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku,
lecz w temperaturze nie ni szej ni  -15 °C,

h) Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

  Rynny i rury spustowe z pcv

Monta  systemu rynnowego  PCV

Podstaw  prawid owego funkcjonowania systemu rynnowego z PVC jest prawid owy monta . Systemy rynnowe z PVC
montowane s  na innych zasadach ni  systemy tradycyjne. Zasadnicz  ró nic  jest zjawisko termicznych zmian d ugo ci
elementów z PVC. Monta  systemów rynnowych musi uwzgl dnia  to zjawisko poprzez zastosowanie kszta tek
kompensuj cych zmiany d ugo ci rynien i rur. W rynnach swobod  przemieszcze  uzyskuje si  w po czeniach rynny z
kszta tkami rynnowymi realizowanymi jako po czenia na uszczelk . Ponadto uchwyty rynnowe z PVC, poza
podtrzymywaniem rynny, s  do liniowego prowadzenia wy aj cej si  rynny. W rurach spustowych mo liwo
kompensacji zapewnia luz monta owy w po czeniu rura - kszta tka rurowa.

Rynny powinny by  montowane w taki sposób, aby nie by y nara one na uderzenie zsuwaj cego si  z dachu niegu.

Na desce czo owej
zaznaczy  po enie leja

spustowego. Po obu
stronach leja w odleg ci

15 cm od kraw dzi leja
zamontowa  uchwyty...

Zamontowa  uchwyty
rynnowe znajduj ce si  w

po eniu najbardziej
oddalonym od leja. Spadek

rynny w kierunku leja 0,3 %
(3cm na...

Zamontowa  na desce
czo owej po rednie uchwyty
rynnowe. Odleg  mi dzy

uchwytami nie mo e
przekracza ...

Istnieje mo liwo
wykonania mocowa

bezpo rednio do krokwi lub
do deski okapowej. W tym

celu uchwyt rynnowy nalezy
przykr ci  do listwy

stalowej odpowiednio
wygi tej do spadu dachu.
Odleg  mi dzy listwami

nie mo e przekracza  60cm.
Spadek rynny...
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Rozplanowa
rozmieszczenie z czek i
naro ników. Potrzebn

ugo  rynny odci  za
pomoc  pi ki do metalu

uwzgl dniaj c z obu stron
rynny niezb dny zak ad

rynny w...

Zamontowa  rynny w
uchwytach. W czo owe

wywini cie rynny wetkn
przedni nosek uchwytu i

obróci  rynn  do ty u, a  do
zatrza ni cia jej na tylnym

wyst pie...

Uszczelki w kszta tach
rynnowych pokry  cienk

warstw rodka
po lizgowego (Silpasta R -

dost pna w...

Za  lej spustowy. Tyln
kraw  leja za  na
tylne wywini cie rynny.

Obróci  lej do przodu a  do
zatrza ni cia przedniego

wywinicia leja na czo owym
wywini ciu rynny. D ugo

zak adu rynny w leju
wykona  zgodnie z
oznakowaniem na...

Monta  systemu rynnowego Cd

Po czy  odcinki rynien za
pomoc  z czek. D ugo
zak adu rynien w z czce

wykona  zgodnie z
oznakowaniem. Odleg

uchwytu do kraw dzi z czki
nie powinna przekracza ...

Zamontowa  naro niki na
rynnie. W  tylne

wygi cie rynny w tylne
wywini cie kszta tki i

zatrzasn  jej przednie
wywini cie w czo owym

wywini ciu kszta tki.
Odleg ci uchwytów od
kraw dzi naro ników nie
powinna przekracza ...

Zamontowa  denka prawe i
lewe. Denko zamontowa

przez wsuni cie przedniego
wywini cia denka w

przednie wywini cie rynny,
a nast pnie obrócenie denka
do góry, a  do zatrza ni cia

na tylnym wywini ciu...

Denko uniwersalne pasuje
do prawego i lewego

zako czania rynny. Przednie
wywini cie denka wsun  w
przednie wywini cie rynny i
obróci  denko w g b rynny

 do zatrza ni cia na
tylnym wywini ciu...

Zamontowa  rur  spustow
cz c j  z lejem spustowym

za pomoc  z czki rurowej.
Obejmy rur mocowa  na

przew eniu mufy w z czce
i mocowa  do cian za

pomoc  haków z wkr tem.
Rozstaw mocowa  rury do

cian budynku co...

Odcinki rur czy  za
pomoc  z czek rurowych.
Zostawi  ok. 6mm luzu w

po czeniu rura spustowa -
czka...

Je eli zachodzi konieczno
zamontowania obejmy rury
spustowej bezpo rednio na

rurze spustowej, nale y
zamontowa  j  w ten

sposób, aby by a mo liwo
przesuwu rury w...

Je eli rura spustowa nie
mo e by  zamontowana
bezpo rednio pod lejem
spustowym (np.: przy

wystaj cym okapie), to
po czenie nale y wykona
za pomoc  dwóch kolanek i

odcinka rury...

Montuj c trójnik lub
rewizj , nale y mocowa  j

do cian budynku przy
pomocy obejmy z hakiem.
Obejm  zamontowa  na
kszta tce. Zapewni  ok.

6mm luzu w...

Zamontowa  kolanko jako
wylot rury spustowej.

Obejm  zamontowa  na
kszta tce pod...

Listwy okapowe przybi  do
deski okapowej. Gwo dzie
wbija  w otwory perforacji
w listwie. Pomi dzy g ówk
gwo dzia a listw  zachowa
luz ok. 1 mm. Listwy czy

na zak ad szer. 8...

Monta  podsufitki
umo liwiaj  listwy J

przybite gwo dziami do
belek lub at okapu (max. co
40 cm). Podsufitk  wsun

w listwy J. Panele podsufitki
czy  ze sob  na zatrzask i

mocowa  w odst pach nie
wi kszych ni  30...
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2.  Prace dotycz ce instalacji  piorunochronnych

Nale y dokona  wymiany instalacji odgromowej w zakresie wsporników, przewodów pionowych na cianach i
poziomych na dachu , z czy kontrolnych. Przewody pionowe schowane pod styropian w rurki winidurowe.
.

a) Instalacja sk ada si  z nast puj cych elementów:
- zwodu s cego do przyj cia uderzenia pioruna,
- przewodów odprowadzaj cych, s cych do sprowadzenia pr du piorunowego do
ziemi,

 -      przewodów uziemiaj cych,
- uziomu otokowego uk adanego w ziemi,
- stalowe materia y (druty, linki, ta my, uchwyty, z cza kontrolne i rubowe)
powinny by  zabezpieczone przed korozj  przez ocynkowanie ogniowe,

b) Drut na zwody poziome po demonta u  powinien by  przed monta em wyprostowany za pomoc
wst pnego napr enia lub specjalnej prostowarki,
c) Przewody stanowi ce zwody poziome nie izolowane powinny by  uk adane przy
zachowaniu nast puj cych odst pów od powierzchni dachu:

- co najmniej 40 cm przy pokryciach atwopalnych,
- co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych lub trudno zapalnych,
-

d) Wsporniki dla zapewnienia dostatecznych odst pów musz  by  wykonane z
materia u izolacyjnego, np. drewno impregnowane, ywica syntetyczna, beton
zbrojony. Wybór wspornika (przykr cane ; zatapiane w betonie; wbijane;
przyklejane, spawane itp.) powinien by  dostosowany do rodzaju pokrycia i
konstrukcji dachu,

e) Uk ad i lokalizacja zwodów powinna by  zgodna z dokumentacja projektow ,
zwody niskie powinny stanowi  sie  , której kra cowe przewody musz
przebiega  wzd  kraw dzi dachu,
f) Wszystkie nie przewodz ce elementy budowlane wystaj ce ponad powierzchni
po aci nale y wyposa  w zwody niskie, po czone z sieci  zwodów
zamocowanych na powierzchni dachu,
g) Zwody nale y prowadzi  bez ostrych zagi  i za ama , (promie  zagi cia nie mo e
by  mniejszy ni  10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nale y zastosowa
kompensacj ,

h) czenie przewodów powinno by  wykonane poprzez z cza rubowe, spawane, zaciskane lub nitowane.
cza rubowe nale y zabezpieczy  przed korozj  przez nasmarowanie wazelin  bezkwasow  lub

pomalowa , z cza spawane nale y pomalowa  farb  antykorozyjn . cza przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego, musz  by  dok adnie oczyszczone,

     i)   Przewody odprowadzaj ce nale }' prowadzi  na zewn trznych cianach obiektu budowlanego:
 -w odleg ci nie mniejszej ni  2 cm od materia ów niepalnych lub trudno
        zapalnych (odleg ci mi dzy wspornikami nie mog  by  wi ksze ni  1,5 m),

- w odleg ci nie mniejszej ni  40 cm od materia ów atwo zapalnych,
- w bruzdach 15x25 mm, zakrytej materia em nie przewodz cym i niepalnym, np.
tynkowanie, niedozwolone jest umieszczanie w tej bru dzie innych instalacji,

- w rurze winidurowej pod tynkiem lub warstwie izolacji zewn trznej budynku,
j)   Przewody odprowadzaj ce nale y od zwodów do przewodów uziemiaj cych

prowadzi  jak najkrótsz  drog , zachowuj c odleg  2 m od wej  do budynku, ogrodze  metalowych
przylegaj cych do dróg publicznych. Gdy warunku tego nie mo na zapewni , przewód nale y umie ci  w
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rurze winidurowej o grubo ci cianki nie mniejszej ni  5 mm, si gaj cej 0,5 m w g b ziemi oraz wystaj cej
1,8 m nad ziemi ,

k) Po czenia przewodów odprowadzaj cych ze zwodami poprzez z cza rubowe, spawanie, zaciskanie
lub nitowanie, zabezpieczone antykorozyjnie,

1)   Po czenia przewodów odprowadzaj cych z przewodami uziemiaj cymi nale }' wykonywa  za pomoc
zacisków probierczych, które powinny mie -co najmniej dwie ruby zaciskowe M6 oraz jedn rub  M10.
Zaciski probiercze nale }' umieszcza  w taki sposób, aby by y atwo dost pne w czasie pomiaru rezystancji
uziomu,

tu) Po czenia przewodów uziemiaj cych z uziomami nale y wykonywa  przez spawanie lub zaciski,
przestrzegaj c zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody do uziomów
nale y prowadzi  jak najkrótsz  droga. czenie przewodów uziemiaj cych z uziomem rurowym poprzez
obejmy z podk adk  o owian ,

n) Przewody uziemiaj ce nale y chroni  przed korozj  przez pomalowanie farb  antykorozyjn  lub asfaltem
do wysoko ci 30 cm nad ziemi  i do g boko ci 20 cm w ziemi,

o) Uziomy sztuczne mo na wykonywa  z ta m, drutów pr tów, rur lekkich,
kszta towników walcowanych, jednak z zastrze eniem najmniejszego przekroju ocynkowanego <i> 6 mm,

cego do wykonywania zwodów poziomych,
p) Uziomów nie wolno zabezpiecza  przed korozj  pow okami nie przewodz cymi,
q) Na odcinku, gdzie nie mo na zastosowa  uziomu otokowego, dopuszcza si  jego przerwanie; w takim

przypadku uziom musi by  zako czony uziomem szpilkowym (pionowym) na g boko ci pogr enia nie
mniejszej ni  3 m, uziom otokowy ze szpilkowym czy si  przez spawanie z zabezpieczeniem antykorozyj
nym,

r)   Uziomy sztuczne powinny by  uk adane w gruncie w odleg ci nie mniejszej ni  1.5 m od wej  do
budynków, przej  dla pieszych oraz ogrodze  metalowych usytuowanych przy drogach publicznych.
Je eli tego warunku nie mo na spe ni  nale y na uziom za  rur  izolacyjn  o takiej d ugo ci, aby jej
ko ce si ga y co najmniej 2 m z ka dej strony wej cia do budynku lub przej cia dla pieszych.

Uwaga: Wykonawca wykona pomiary zgodnie z przepisami dla instalacji piorunochronnej i przeka e
 inwestorowi do protoko u odbioru ko cowego robót.

3.  K adzenie p ytek pod ogowych gresowych [CPV 45431000-7] .
Po  naprawie i wykonaniu schodów zewn trznych (oprócz schodów na szczycie budynku od El. zbli onej do dziaki s siedniej) i

wykonaniu warstw samopoziomuj cych nale y wykona  okadziny w/w schodów z pytek gresowych lub terakotowych .

 Zastosowa  gres (lub terakot )  antypo lizgowy i mrozoodporny.. Powierzchnia p ytek matowa, wymiary 30x30

cm, grub. 9 mm,-   kolor p ytek uzgodni  z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Do wykonania posadzki mo na przyst pi  po zako czeniu wszystkich innych robót budowlano - instalacyjnych oraz po

wyschni ciu podk adu. Warunek sucho ci podk adu jest szczególnie wa ny i dlatego jego wilgotno  powinna by

sprawdzona. Wymagania w zakresie wykonania pod óg i posadzek okre laj :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych tom I cz  4

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10143 - Posadzki z p ytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

4.  Opaska z kostki brukowej gr. 6cm w kolorze szarym – [ CPV 45233220-7;
                                                                                                              45233222-1]

4.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

4.2. Aprobata techniczna
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .

4.3. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna
by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza  2 mm dla kostek
o grubo ci < 80 mm.

4.4. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej
grubo ci s  produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz :
- na d ugo ci ± 3 mm,
- na szeroko ci ± 3 mm,
- na grubo ci ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i br zowy.
4.5. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy 1. Tablica
1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto

I Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej a) rednia z sze ciu kostek b) najmniejsza
pojedynczej kostki

60
50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

2 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-
06250
[2]: a) p kni cia próbki b) strata masy, %, nie wi cej ni  c)
obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do
wytrzyma ci próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak
5
20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wi cej ni

4

4.6. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
4.7. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni szej ni
„32,5". Zaleca si  stosowanie cenieniu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-
19701 [4]. 2.3.2.  Kruszywo do betonu

      Nale y stosowa  kruszywa mineralne   odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712
Uziemienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za onych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
   4.8. Woda
Woda powinna by  odmiany „I " i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5],

   4.9. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z recept  laboratoryjn .

Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz
odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce Irwa e wybarwienie. Powinny to by  barwniki
nieorganiczne.

4.10.  Sprzet

Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej
Ma e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  mechaniczne
urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,

cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich enia.
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Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego.

4.11. Transport

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzyma ci betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie

specjalne urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w

nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

4.12. WYKONANIE ROBÓT

Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

pod nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST 04.01.01 „Koryto wraz  profilowaniem i
zag szczeniem pod a". Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy n i  0,97 wed ug normalnej
metody Proctora.

Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na
wykonywa  bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

 Podsypka
Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka

powinna by  zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

 Warstwa ods czaj ca

Je eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa ods czaj ca, to
jej wykonanie powinno by  zgodne z warunkami okre lonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i
odcinaj ce".

       Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego

wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.
Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy

kostkami wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika,
gdy  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych
kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od
kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni .

Chodnik z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.

5.   Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej [CPV-45421000-4]

UWAGA: Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi  nale y sprawdzi  w naturze!!!

WYMAGANIA MATERIA OWE

- OKNA -01 - z tworzyw sztucznych wykonane z 5 komorowych kszta towników  z nieplastyfikowanego
PVC na wykonanie o cie nic, ram skrzyde   i  minimum czterokomorowego s upka sta ego, zabezpieczone
pow ok  cynkow  , kolor bia y , uszczelki  z kauczuku syntetycznego EPDM,  Okna i drzwi powinny
odpowiada  normie PN-EN 14351-1:2006
(w okresie przej ciowym od 01.02.2007 do 01.02.2009r  uznaje si  równie  zgodno  wyrobu z wa
Aprobat  Techniczn  (do czasu jej wyga ni cia)  i oznaczonym znakiem budowlanym B lub zgodno  z norm
jak wyzej i oznakowane znakiem CE).



17

- OKUCIA dla okna podstawowego – kompletne , dostosowane do ci aru w asnego skrzyde  oraz
obci  eksploatacyjnych, umo liwiaj ce mikrowentylacj  z blokad  b dnego po enia klamki.

- SZYBY – dla okien podstawowych – szk o float gr. 4mm, zestaw szybowy jednokomorowy o wsp.
1.1W/(m2K) w rodkowej cz ci zestawu. Szyby zespolone powinny spe nia  wymogi normy PN-B-

13079;1997

- DRZWI  ZEWN TRZNE  Aluminiowe Dz1, Dz2 i Dz3 – profil ciepy, do poprzeczki prostopad ej wzmacniaj cej
pene, zestaw szybowy jednokomorowy bezpieczny 4/16/4  o wsp.u 1,1(W/m2K),  kolor br zowy, wyposa one
w samozamykacz, 2 zamki.

- DRZWI  WEWN TRZNE  Aluminiowe  Dw1– profil zimny  do poprzeczki prostopad ej wzmacniaj cej pene,
szyba pojedyncza bezpieczna ,  kolor br zowy, wyposa one w samozamykacz , 1 zamek.

- DRZWI  ZEWN TRZNE  Stalowe Ds1 , Ds2 i Ds3 – pene z blachy stalowej ocieplone,  dla drzwi  wsp.  U 2,6
, obustronnie pokryte blach  stalow  min.1,5mm. Drzwi osadzone na trzech zawiasach,  klasy B akceptowane
przez towarzystwa ubezpieczeniowe,  wyposa one w dwa zamki  klasy C, klamka , szyldy.

MONTA
Wymiary okien  powinny by  odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w cianie, da umo liwienia:

- swobodnego wstawienia o cie nicy, wypoziomowania jej na klinach podpieraj cych i ustawienie w pionie.

- zmiany wymiarów o cie nicy, „pracy" w zmiennych warunkach cieplno-

wilgotno ciowych,

-.   zachowania cech geometrycznych o cie nicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnie ,

- uzyskania spadku na obróbkach odprowadzaj cych wod  i monta u parapetów wewn trznych przy oknach.

Przy oknach z PVC - z uwagi na rozszerzalno  liniow  pod wp ywem temperatury - luzy na wbudowanie ró nicuje

si  odpowiednio do wymiarów gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stron )

powinien wynosi :

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

Luzy w cz ci progowej, wynosz ce zwykle 25-40 mm, mog  by  zmniejszone, ale nale y mie  na uwadze

zachowanie spadku na zewn trznych obróbkach odprowadzaj cych wod  i zamontowanie parapetów.

Przy ustalaniu wymiarów nale y bra  pod uwag  oprócz wymiarów nominalnych o cie y i okien równie

dopuszczalne odchy ki o cie y takie jak:

- w cianach surowych nie otynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów od 2,5 m

do 5,0m,

- w cianach gotowych otynkowanych i z ceg y licowej + 5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 10 mm dla wymiarów

od 2,5 m do 5,0 m.

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe o cie nic wynosz  ± 5 mm.

W o cie ach z szerokim w garkiem i w cianach przewidzianych do docieplenia nale y bra  pod uwag  ewentualna

potrzeb  poszerzenia o cie nicy dodatkowymi elementami, aby unikn  cakowitego zas oni cia o cie nicy. O cie a

przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznacza  si  dokadno ci  kszta tów i wymiarów, ich

aszczyzny powinny by  równe, g adkie i oczyszczone z pyu.

Warstwa izolacji termicznej w cianach wielowarstwowych powinna równo dochodzi  do kraw dzi otworu na caym

obwodzie o cie a.

Okna z pcv powinny by  dostarczone na budow  w stanie ostatecznym wyko czonym. Podczas transportu i skadowania

na budowie nie powinny doznawa  uszkodze , odkszta ce .
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Usytuowanie okien  w grubo ci ciany oraz uszczelnienie po cze  powinno umo liwia  utrzymanie na wewn trznych

powierzchniach o cie a temperatury wy szej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu przy

obliczeniowych warto ciach temperatury powietrza wewn trznego i zewn trznego oraz obliczeniowej wilgotno ci

wzgl dnej powietrza w pomieszczeniu.

Je eli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dok adniej znany przebieg izoterm, to nale y stosowa  zasady

ogólne, zgodnie z którymi:

- w cianie jednowarstwowej okno powinno znajdowa  si  w rodku grubo ci ciany,

- w cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewn trznym okno powinno by  dosuni te do warstwy ocieplenia,

- w cianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowa  si  w strefie izolacji termicznej ciany.

Przed w ciwym zamocowaniem o cie nica powinna zosta  ustawiona i zablokowana w o cie u za pomoc

klinów monta owych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych cisków monta owych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by  zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadpro u,

a w o cie u z w garkiem równie  luz przy p aszczy nie w garka.

Próg o cie nicy powinien zosta  podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostan  na sta e. Przy

posadowieniu okna na nie przesklepionej warstwie izolacji termicznej w cianach warstwowych podparcie progu

powinny stanowi  konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.

Punkty wst pnego mocowania o cie nicy (klinowania w o cie u) powinny by  rozmieszczone przy naro ach o cie nicy,

aby nie spowodowa  wygi cia elementów o cie nic. Do w ciwego zamocowania o cie nicy w o cie u s  stosowane

kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkr ty.

Z uwagi na konstrukcj ciany kotwy mog  by  stosowane do wszystkich rodzajów cian, natomiast tuleje rozpierane i

wkr ty nie mog  by  stosowane do cian szczelinowych, w których o cie nica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.

Rodzaje czników, ich wymiary i rozstaw powinny by  tak dobrane, aby spenione by y wymogi bezpiecze stwa z uwagi

na obci enia, jakie wyst puj  w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane czniki musz  by  zabezpieczone

antykorozyjnie.

Kotwy powinny by  wykonane z blachy grubo ci minimum 1,5 mm, kszta t cz ci po czeniowej z o cie nic

trzeba dostosowa  do jej profilu. Kotwy mocuje si  w okre lonych rozstawach na obwodzie o cie nicy (wczepia si  w

profil lub przykr ca wkr tami) przed jej wstawieniem w o cie e. Drugi koniec kotwy przytwierdza si  do muru ko kami

rozporowymi lub specjalnymi wkr tami. Mocowanie o cie nic na wkr ty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia

elementów o cie nic. Przy wierceniu otworów i dokr caniu wkr tów tub rub nale y stosowa  pomocnicze kliny

zabezpieczaj ce przed przesuni ciem o cie nicy lub wygi ciem mocowanego elementu. D ugo  tulei i

specjalnych wkr tów powinna by  tak dobrana, aby uwzgl dniaj c szeroko  mocowanego elementu i luz, uzyska

niezb dne ich zag bienie w cianie. Wielko  tego zag bienia zale y od materia u ciany i typu zastosowanego

cznika i jest okre lona przez producenta czników. Orientacyjne, minimalne zag bienie w betonie wynosi 30 mm, a w

gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same zasady powinny by  stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Przy czeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykaj ce si  elementy o cie nic czy si  na wkr ty lub

ruby w rozstawach jak przy czeniu z murem. W styki o cie nic powinny by  wstawiane czniki przewidziane do

konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawów okien z PVC i aluminium o du ych gabarytach powinny by

stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta czniki umo liwiaj ce kompensacje rozszerzalno ci liniowej.

Luz na wbudowanie, czyli szczelin  mi dzy ram  o cie nicy a o cie em, nale y wypeni  materia em uszczelniaj cym w

celu uzyskania odpowiedniej izolacyjno ci termicznej i akustycznej uwzgl dniaj cej:

- rozszerzalno  materia u ramy o cie nicy.

- zabezpieczenie szczeliny od strony zewn trznej przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych.

- zabezpieczenie szczeliny od strony wewn trznej przed wnikaniem pary wodnej.

Izolacj  ciepln  przy zachowaniu strefowego uk adu uszczelnie  materia em izolacyjnym mo e by  poliuretanowa
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pianka monta owa, wena mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych monta ystom powinny by

znane ich w ciwo ci i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów o du ych gabarytach

nale y stosowa  rozporki zabezpieczaj ce przed wygi ciem ramy przez rozpr aj  piank .

Izolacje paroszczeln  zabezpieczaj  przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii paroizolacyjnej

przyklejanych jednym brzegiem do o cie nicy, drugim do o cie a lub kitu silikonowego u onego w szczelinie mi dzy

kraw dzi  o cie nicy a o cie em. W obu przypadkach powinny by  spenione warunki do uzyskania trwa ej przyczepno ci

do ramy i o cie a. U ycie folii pozwala zabezpieczy  szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem nale y uszczelnia  na

podk adzie uzyskanym przez wci ni cie w szczelin  okr ego sznura np. polietylenu. Grubo  warstwy silikonu powinna

wynosi  oko o po owy szeroko ci szczelin. Izolacja zewn trzna zabezpieczaj ca przed wnikaniem wody z opadów

atmosferycznych powinna by  paroprzepuszczalna (w wi kszym stopniu ni  ta od strony wewn trznej) i powinna

zabezpiecza  przed wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienie mo e stanowi  folia

paroprzepuszczalna lub rozpr ne ta my uszczelniaj ce. Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewn trznych od

zewn trz mo na wykona  szczelniejsze wyko czenia np. kitem silikonowym. Przy monta u okien i drzwi  nale y stosowa

si  do wymogów okre lonych przez ich producentów oraz wymaga  warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Ostatni etap monta u stolarki to monta  dodatkowego wyposa enia jakimi s  nawiewniki higrosterowalne o

parametrach nie ni szych ni  Aereco 20-50 montowane po 1szt. w oknach.

Parapety zewn trzne

Wszelkie materiay do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cy dany materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

• Blacha stalowa powlekana powinna odpowiada  normom PN-62/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo  blachy  0,70

mm, kolor biay

Zasady wykonywania obróbek blacharskich.

W przypadku obróbek blacharskich nale y stosowa  si  do nast puj cych zalece :

- roboty blacharskie z blachy powlekanej  mog  by  wykonywane o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie

ni szej  ni  5°C. Robót nie wolno wykonywa  na oblodzonych pod ach, Parapety  ukada  na piance monta owej

lub przed u eniem parapetów zewn trznych  wykona  spadki  z zaprawy cementowej , wtedy mocowa  wkr tami

z uszczelka gumow .  Wszystkie wygi cia blach powinny by  wykonane w taki sposób, aby nie nast pi o p kni cie

blachy lub odpry ni cie powoki zabezpieczaj cej blach .

Obróbki z blachy nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobów i wymaganiami

producenta oraz norm  PN-B-02361:1999.

6.    Docieplenie cian zewn trznych  - CPV 45320000-6
        metod  lekk  mokr  system   ATLAS   STOPTER  --
         LUB  RÓWNOWA NY

- demontaz i ponowny montaz szyldów, uchwytów, krat stalowych itp.
- demonta  i ponowny montaz  w rurach pod styropian instalacji odgromowej
- odbicie i uzupe nienie cz ci tynków zewn trznych
- ustawienie rusztowa  zewnetrznych

               Etapy wykonywania docieplenia
Ca  robót dociepleniowych mo emy podzieli  na cztery podstawowe etapy:

- przygotowanie pod a
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- przymocowanie p yt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- u enie tynku szlachetnego

Ka dy  z wy ej wymienionych etapów wymaga przestrzegania okre lonych zasad, których spe nienie jest
konieczne, aby uzyska  gwarancj  trwa ego i skutecznego docieplenia.
Prace dociepleniowe nale y prowadzi  w nast puj cych warunkach atmosferycznych:

- monta  systemu mo e odbywa  si  w temperaturze 5-25oC.
- Praca w temp. poni ej 5oC mo e grozi  zamarzni ciem wody, bez której niemo liwe jest wi zanie

zaprawy mineralnej
- Z kolei temp. powy ej 25oC mog  powodowa  zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy klejowej lub

tynkarskiej, a tak e nadmierne  wch anianie wody przez nagrzane pod e.
             Przygotowanie pod a
Jest to wa ny etap robót dociepleniowych. Zasadniczym sposobem mocowania p yt izolacyjnych jest ich
przyklejanie do cian przy pomocy zapraw klejowych. Pod e powinno by  no ne, stabilne, równe, czyste i
nienasi kliwe. Nale y elewacj  zmy  i oczy ci  z lu nych pozosta ci zapraw murarskich. Je eli istniej ca
ciana (pod e) jest zbyt ch onne,  wymaga zagruntowania emulsja ATLAS UNIGRUNT. Nierówno ci

powierzchni przekraczaj ce 1cm nale y wyrówna  poprzez skucie lub zastosowanie zaprawy wyrównuj cej.  Po
zako czeniu prac zwi zanych z przygotowaniem pod a nale y przeprowadzi  prób  z przyczepno ci  zaprawy
klejowej STOPTER K-20. Kilka kostek styropianu o wielko ci 15x15cm nale y przyklei  do pod a zapraw
klejow  grubo ci oko o 1cm. Po pe nych 3 dniach mo na przeprowadzi  prób  oderwania próbek od ciany.
Je eli zerwanie przyczepno ci nast pi w styropianie , to oznacza, e przyczepno  zaprawy klejowej jest dobra.
Je eli próbki styropianu oderwane zosta y cznie z warstw  zaprawy oznacza to, e pod e jest niedostatecznie
przygotowane , np. brak warstwy UNI-GRUNTU.

           Mocowanie p yt styropianowych
Warstw   termoizoalcji  stanowi p yta styropianowa. Nale y stosowa  p yty styropianowe frezowane  gr. 5cm
ciany i 2cm o cie a typu EPS 70-040 fasada .  Elementem mocuj cycm p yty styropianowe jest warstwa kleju

STOPTER K-20 wspomagana dyblami (ko kami) plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni p yty powinna
by  roz ona w postaci pasma obwodowego i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni

yty. Do przyklejania p yt mo na przyst pi  po demonta u obróbek blacharskich, krat okiennych i w momencie ,
gdy elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosi  klej bezpo rednio przed przyklejeniem p yt do ciany. P yty
styropianu musz  by  uk adane w taki sposób , aby nie powsta y pomi dzy nimi szczeliny wi ksze ni  2mm.
Najlepiej stosowa  styropian frezowany co zapobiegnie powy szemu. Styropian po przyklejeniu musi stanowi
równa powierzchni , ewentualne nierówno ci nale y zeszlifowa  papierem ciernym. Warstwa zbrojona nie jest w
stanie ukry  wi kszych nierówno ci ni  ok. 1mm. Dlatego trzeba szczególn  uwag  zwraca  na staranne
przygotowanie pod a. Elementem wspomagaj cym mocowanie s  ko ki plastikowe. Mo na je montowa  w
momencie , kiedy warstwa zaprawy klejowej jest ju  dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie
spowoduje przesuwania p yt. Nale y stosowa  cztery dyble na 1m2, czyli 2 ko ki na jedn  p yt . W szczególnych
wypadkach nale y stosowa  wi ksza liczb  ko ków np. naro a budynku.

             Wykonanie warstwy zbrojonej
Po przyklejeniu warstwy izolacji czyli p yt styropianowych nast pnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej.
Jej g ównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podk adu pod warstw  tynku. Po up ywie 2-3
dni od momentu zako czenia uk adania p yt styropianowych mo na przyst pi  do wykonania warstwy zbrojonej.
Rozpoczynamy od na enia na warstw  styropianu kleju STOPTER K-20. U ywa si  do tego celu pacy z batej o
wielko ci z bów 10-12mm. Zapraw  klejow  najlepiej jest rozprowadzi  pionowymi pasami o szeroko ci rolki
siatki z w ókna szklanego, czyli ok. 1,0m. Nast pnie nale y odci  odpowiedniej d ugo ci pas siatki i
przymocowa  go w kilku miejscach w warstwie zaprawy klejowej. Zaraz potem trzeba zatopi  ja w warstwie kleju
przy pomocy tej samej pacy. Ka dy nast pny pas siatki uk ada si  tak, aby pomi dzy s siednimi pasami siatki
powstawa y zak ady szeroko ci min. 10cm zarówno w pionie jak i w poziomie. Siatka z w ókna szklanego w
systemie ATLAS STOPTER pe ni rol   „zbrojenia”, dlatego te  musi zachowywa  ci  na ca ci elewacji. Po
zatopieniu siatki nale y dok adnie wyg adzi  (wyrówna ) warstw  zaprawy klejowej. Wykonuje si  to przy pomocy
pacy metalowej g adkiej. W cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno  wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naro nikach otworu. Dolna cz  budynku do wysoko ci 1,50m od terenu
nale y zabezpieczy  dodatkowa warstwa siatki. Uk ada si  ja tak samo jak pierwsza warstw . Dok adne
wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie wa ne, jest ona odpowiedzialna za os on  izolacji termicznej i
jednocze nie musi stanowi  trwa y podk ad pod warstw  tynku. Dlatego wszelkie nierówno ci powinny by
zeszlifowane papierem ciernym
               Wykonanie tynku szlachetnego
Ostatnim elementem systemu ATLAS  STOPTER jest wykonanie szlachetnej akrylowej zaprawy tynkarskiej
ATLAS CERMIT na cianach budynku, która poza zabezpieczeniem wcze niej u onych warstw spe nia rol
czynnika kszta tuj cego wygl d elewacji docieplanego budynku. Pod em dla tynku ATLAS CERMIT jest
warstwa zbrojona z naniesionym podk adem tynkarskim ATLAS  CERPLAST. Zadaniem CERPLASTU jest
izolowanie pod wzgl dem chemicznym warstwy tynku od pod a. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna , wobec
czego zachodzi konieczno  ochrony tynku przed wyst powaniem plam. Drugim czynnikiem, dla którego
zastosowanie CERPLASTU jest konieczne, to wzmocnienie przyczepno ci pomi dzy warstw  zbrojon  a
warstw  tynku. Cerplast po wyschni ciu daje ostr  drobn  faktur  o dobrej przyczepno ci. CERPLASTU nie
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wolno rozcie cza . Posiada on jeszcze jedna zalet  jest to warstwa hydrofobowa  (wodoodporna).
Po up ywie ok. 5 godzin mo na przyst pi  do nak adania projektowanego tynku akrylowego ATLAS

CERMIT. Zaraz po wymieszaniu nale y odczeka  jeszcze ok. 5min., a  zaczn  dzia  zawarte w zaprawie
dodatki chemiczne. Po tym okresie i ponownym wymieszaniu zaprawa nadaje si  do u ycia. Nale y zawsze
rozrabia  ca e worki suchej zaprawy, aby unikn  separacji kruszywa, która mog a nast pi  w trakcie transportu.
Przygotowana zaprawa ATLAS  CERMIT zachowuje swoje w ciwo ci przez ok. 1,5godz. i przez ten okres
nadaje si  do nak adania na powierzchnie cian. Proces nak adania tynku na powierzchni ciany dzieli si  na
trzy fazy:

- naci ganie wyprawy na cian
- zdejmowanie nadk adu
-  fakturowanie.

          Projektowana kolorystyka elewacji

Wed ug palety barw systemu ATLAS

ciany – kolor -  nr 0210; 0028; 0100
-cokó    – kolor -  nr 0241

W razie wykonywania tynków w innym systemie nale y dobra  kolory po uprzednim uzgodnieniu z
Inwestorem i U ytkownikiem

7. Rusztowania  [CPV 45262120-8]

Rusztowania powinny posiada :

- pomost o powierzchni roboczej wystarczaj cej dla zatrudnionych oraz do sk adowania narz dzi i niezb dnej
ilo ci materia ów,

- posiada  konstrukcj  dostosowan  do przeniesienia dzia aj cych obci ,

- zapewnia  bezpieczn  komunikacj  pionow  i swobodny dost p do stanowisk pracy,

- stwarza  mo no  wykonywania pracy w pozycji nie powoduj cej nadmiernego wysi ku.

Przy wykonywaniu robót na wysoko ci pracownicy powinni by  zabezpieczeni pasami ochronnymi z link
umocowan  do sta ych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowa .

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa :

-o zmroku, je eli nie zapewniono o wietlenia daj cego dobr  widoczno ,

- w czasie g stej mg y, opadów deszczu i niegu oraz go oledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybko ci przekraczaj cej 10 m/sek.

Obci anie pomostów rusztowa  materia ami ponad ustalon  ich no no  i gromadzenie si  pracowników na
pomostach jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie z rusztowa  powinno odbywa  si  w miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie si  po stojakach, pod nicach, le niach i por czach rusztowa  jest zabronione.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowa  nale y utrzymywa  w czysto ci, a w okresie zimy
oczyszcza  ze niegu i posypywa  piaskiem. Pozostawianie narz dzi przy kraw dziach pomostów rusztowa  jest
zabronione.

Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajduj cych si  w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

Wykona  instalacj  odgromow  dla rusztowania zewn trznego.

Nale y dokona   odbioru monta u  rusztowa  przez uprawnion  osob  , a protokó  z odbioru musi znajdowa   si
w widocznym miejscu na placu budowy.
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Dokonywa  codziennego przegl du rusztowa  przed rozpocz ciem na nich pracy.

8.    Roboty w zakresie usuwania gruzu [CPV 45111220-6]

Transport  gruzu i materiaów pochodz cych z rozbiórki  b dzie si  odbywa  samochodami opisanymi w u ywanym
sprz cie przez wykonawc  do wysypiska mieci  wraz z opacon  przez Wykonawc  ich utylizacj . Podczas planowanych
prac rozbiórkowych nie przewiduje si  powstawania odpadów niebezpiecznych.

opracowa


