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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Części ST-01/B.10 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich w ramach „Zmiana sposobu użytkowania z 

przebudową budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa 
budynku garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z 
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna Część ST-01/B.10 „Roboty budowlane – Obróbki blacharskie” obejmuje 
wymianę obróbek blacharskich związanych z dociepleniem elewacji i dachu. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Częścią G „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - „Wymagania ogólne." 
 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania obróbek blacharskich przewidzianych do wymiany w trakcie docieplenia dachu 
naleŜy zastosować : 

- blachy stalowe płaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. 
Grubość powłoki cynku min 275 g/m2 Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-
92122. 

- spoiwo do łączenia blach 
- materiały pomocnicze 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części B „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania obróbek blacharskich naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

 narzędzia ręczne 
 wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części B „Wymagania 
ogólne”.  
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy 
 samochód cięŜarowy 
 samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 5. 
Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości min 0,55mm. Obróbki te powinny być wpuszczone pod elementy 
pokrycia dachowego w taki sposób aby nie dopuścić do podciągania kapilarnego wody. 
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy lub odpryśnięcie cynku. 
Połączenie obróbek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelnić kitem trwale 
plastycznym. Miejsce styku kitu z blachą przed uszczelnieniem odtłuścić rozpuszczalnikiem 
benzynowym. 
Rynny dachowe powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min 0,55mm.. 
Średnica rynien 180mm. Spadki nie mniejsze niŜ 0,5%. Rynny mocować uchwytami stalowymi – 
ocynkowanymi rozstawionymi co 50 do 80cm. 
Połączenie rynny z rurą spustową wykonać w taki sposób, aby wchodziło swobodnie w rurę 
spustową. Połączenia elementów rynien i rur powinny być oblutowane spoiwem cynowo – 
ołowianym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 
Kontrola poprawności wykonania obróbek blacharskich powinna polag na : 
- sprawdzeniu prawidłowości połączeń pionowych i poziomych  
- sprawdzeniu mocowania elementów do podłoŜa  
- sprawdzeniu prawidłowości spadków rynien  
- sprawdzeniu szczelności połączeń elementów. 
 
Jakość wykonanych obróbek musi odpowiadać wymaganiom normy PN-61/B-10245 „Roboty 
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest - m2 
- dla wykonania rynien - mb. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 8. 
 

8.1. MontaŜ obróbek blacharskich 
NaleŜy dokonać odbioru obróbek po ich montaŜu oraz łącznie z pokryciem dachowym. 
Sprawdzeniu podlegają szczelność i estetyka pokrycia łącznie z obróbkami, oraz poprawność 
montaŜu rynien (spadki, połączenia, dylatacje, wpusty, mocowanie). 
Roboty uznaje się za prawidłowo wykonane jeŜeli: 

- pokrycie dachowe wraz z akcesoriami stolarka, obróbkami itp. będzie kompletne a 
oględziny nie wykaŜą defektów  
- w czasie opadów na poddaszu nie będą zauwaŜalne przesiąkania i wycieki wody 
deszczowej 
- woda spływająca z dachu nie będzie przelewała się przed lub za rynnami 
- szczelność rynien nie budzi wątpliwości 

8 2. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

� Dziennik Budowy, 
� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
� protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
� świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Części B „Wymagania ogólne". 
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
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Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania ogólne" 
obejmuje równieŜ: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  
 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 
 składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 
 załadunek na środki transportu,  
 koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
 oczyszczenie podłoŜa 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
 koszty badań, odbiorów, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
 wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, 
 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych 

robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy 
i normy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
 
Normy 

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

 
 


