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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru parapetów - obróbek blacharskich oraz  rur spustowych w ramach 
Remontu budynku Urz ędu Gminy w Radłowie.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa  od
wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą  spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i
mające  na  celu  montaŜ  rur  spustowych,  parapetów  blaszanych  oraz  elementów
mocowanych do elewacji budynku:

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST-00  „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru
norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach
polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
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powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha  stalowa  ocynkowana  płaska  powinna  odpowiadać  normom
PN-61/B-10245  i  PN-73/H-92122.  Grubość  blachy  0,5  mm  do  0,55  mm,

obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Rury  spustowe  naleŜy  zamontować  na  hakach  montaŜowych  odpowiedniej
długości dostosowanej do grubości ocieplenia.

2.2.4.   Parapety  blaszane  zaopatrzone  w  kapinosy  i  wykończenia  plastikowe  w
odpowiednim kolorze wybranym przez inwestora.

Wszystkie  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzane  wpisem  do
dziennika budowy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST-00  „Wymagania  ogólne”
pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.

-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą
przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST-00  „Wymagania
ogólne” pkt 4

4.2. Transport materiałów:

4.2.1. Do transportu  materiałów i  urządzeń  stosować  następujące  sprawne technicznie
środki transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

- ciągnik kołowy z przyczepą.

Materiały  naleŜy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.

JeŜeli  długość  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niŜ  długość  pojazdu,
wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m.

Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  naleŜy  przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

4.2.3. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać
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wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Parapety blaszane

5.1.1. Parapety powinny być dostosowane do szerokości okien.

5.1.2. Parapety powinny być przytwierdzone na całej swej płaszczyźnie do odpowiednio
wyprofilowanego podłoŜa.

 

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

5.2.1. Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych
powinny  być  dostosowane  do  wielkości  odwadnianych  powierzchni  dachu
(stropodachu).

5.2.2. Rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN
612:1999,  uchwyty  zaś  do  rur  spustowych  wymaganiom  PN-EN  1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.2.3. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i
składane w elementy wieloczłonowe,

b) łączone  w  złączach  pionowych  na  rąbek  pojedynczy  leŜący,  a  w  złączach
poziomych  na  zakład  szerokości  40  mm;  złącza  powinny  być  lutowane  na  całej
długości,

c) mocowane do ścian uchwytami,  rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ  3
m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzające wodę  do kanalizacji  powinny być  wpuszczone do
rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót  jest:

– dla robót – Parapety blaszane – mb pokrytej powierzchni. 

– dla robót – Rury spustowe – 1 m wykonanych rur spustowych.

7.2. Ilość  robót  określa  się  na podstawie  dokumentacji  projektowej  z uwzględnieniem
zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstaw ę  do  odbioru  wykonania  robót  –   stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w
dokumentacji powykonawczej
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8.2. Odbiór parapetów i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie  mocowania  elementów  do  deskowania,  ścian,  kominów,
wietrzników, włazów itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków .

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  droŜności  przewodów
kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8.7. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny przeprowadza się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu parapetów i
elementów  odwodnienia  dachu  po  uŜytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena
wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  parapetów  i
elementów odwodnienia  dachu  z  uwzględnieniem zasad  opisanych  w pkt.  8.4.  „Odbiór
ostateczny robót”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych elementach.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Parapety

Płaci się za ustaloną ilość mb wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rur wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

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

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 612:1999 Rynny  dachowe  i  rury  spustowe  z  blachy.  Definicje,  podział  i
wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część  C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

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


