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1.odbi6r rob6t zanikailcyCh i ulegaiaCych zabyciu

wg sT̲"wymagania Og61ne".
4.8.2.Odbi6r imttcOwy

wg̲"wpagania og6ine".
4.8.3.Odbi6r zbroJenia

lem.
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POdstawa platnttci
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5. ROBOTY

MURARSKIE I TYNKARSKIE

5.1. Wsrgp

5.1.1. przedmiot ST

,T.rTTr,

Przedmiotem niniejszej
nadbudow4 budynku oSrodka

Techniczrej s4 wyrnagania dotycz.4ce
z rczbtdow4i

edukacji etotogicznj

5.1.2. Zakres stosowania ST
specyfikacja Techniczna
pzetargowy
$r) iest stoso\ ana jako dokument
przy zlecaniu i rearizacii rouof
"

rffiil;;fi;;j.i.

i

kontraktowy

5.1.3. Zakres rob6tobjgtych ST
- wykonanie 6cian
- wykonanie i uzupelnienie

ffi6w

5.1.4. Okre5tenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sa

d.n"ij.",t

;;;;;

i11flff#H|rffi.t*',

odpowiednimi porskimi normami

i

5.1.5. Og6lne warunki dotycz4ce rob6t
Wynagania og6lne dotyc44ce robot podano
w ST ,,Wymagania og6lne,,.

5.2. Materialy
5.2.1. Woda zarobowa do betonu pN_EN
100g:2004
Do przygotowania zapraw stosowad
Jezlora.

moinakahd4 wodg zdatn4 do pic i4

z

rueks.

lub

Niedozwolone jest u,ycie w6d dciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz w6d
zawieraj4cych tfuszcze organiczne,
oleje i mul.
5.2.2. Wyroby ceramiczne

5.22.1. Cegta budowlana peha klasy
15 wg pN_B 12050:f996
W-ymiary l:250 mm, s = 120 mm, h
= 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegla budowlana pelna powinna
odpowiada6 aktualnej normie paristwowej.
Dopuszczalna liczba cegiel pol6*d*ych;k
fi;i'"rrL*i.i" lub z jednym pgknigciem
przechodz4cym prznz cata irubos.
."sly ;
omm me mo,e przekracza.
gla geCly - l0% cegiel badinycn.
Nasi4kliwo5d nie powinna byd wyzsza
ntz 24%o.
wyhzymalosd na dciskanie 10,0 Mpa
Ggsto6i pozoma 1,7-l,g ks./dm3
Wsp6lczynnik przewodno--Sci cieplnej
0,52_0,56 W/mK
odpomodd na &ialanie mrozu po zi
,iarrrruiuria do _l5oc i odmra2ania _ brak
uszkodzef po badaniu.
"ynu"n
odpomo.C na uderzenie powinna by6 taka,
aby cegla puszczona

li;;;:;;ffi;;,

cegly nie ro4padla sig.

z wsokoici

1,5m na inne
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3.

sprzOt

53.1.wymagania og61ne dOtyOlce Sprz゛
u

bttda。

"herOzbi6ru
dO,czre sprz9tu pdanO w sT D.6o.oO.00"、 magania og61
ユ32.sp29t do
RObOサ

5.4.

mo2m wykmに pη
TranspOrt

5.4.1.o

ttγ ciu dOw。 lnegO

".

typu sprz9m

:

Ine wフ ηaganin

d07CZeCe transpO■

Og6he nagania dOtyc4Ce缶
範

.

sportupodanO w sT"w,nagania Og6he.

黎
5.5。

wykOnanie rob6t

5.ュ 1.

Og61ne zasady wykonywania mb6t

肥珊‰

e przed

Ojine zasady w火 。
りwadarOb6tpOdanO w sT"wymagania O"he.
5.5。

2. wykOnanie prac
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Murv z cestv pernej

5.5.2.2. Zasady
nykonywanu
przed,p.
rzyst?pieniem

fnk6w

ffiHg#-#:frt#r:"'**a

t.J;#i:i#i:=.*rru*

rob6t tvnkowvch
powinny

nie ni,szej niz +so6

*6

rroJ

z-akottczone

warunkiem, ze

#ffiffi

rJu(

byi

;*.

warstwowv n..*i,

ffi#ffii,
5.6.

Kontrola jakoSci rob6t

2.6.1. Ogillne

z.asady

w ci4st

kontroli jako5ci rob6t

Og6lne zasady konholi jalrb3ci
rob6t podano w ST ,,Wymagania
o9616,,.

5.6.2. Kontrota prawidlowoSci
wykonania rob6t
5.6.I. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze ce$y naleLry pwnprowadzid na budowie:
sprawdzenie zgodnodci klasy
oanwzonej tn c,eglach z zam6wieniem i wymaganiami stawianymi w iotu-""t".ji'
technicznej, pr6by doraznej przez oglEdziny, opukiwanie i m ierzerie:
- wlniar6w i kszlalficegy,
-liczby szczerb i pEknie6,
- odpomo6ci na uderzenia,
- prznlomu zn zttriceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto6d margla
W przypadku niemoino5ci okre5lenia jako6ci cegly prznz pr6bg doruirymleiry je poddad
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpomo6ci na dzialanie mrozu).
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Obmiar rob6t

5.7.1. Ogilnezasady
obmiaru rob6t
Og6lne zasady
obmiaru robr5

5.7.2. Jednosrka

rorr"-lojo*"

w ST "wvmagania
og6lne,.

Jednostk4 obmiarow4
rob6t jest _ m2 lub
m, muru o odpowiedniej gruboSci.
sig na podstawie dokumentac.y'i
przerargowej z uwzglgdnieniem
Il^"^t:-::b* "u"ila
znian
zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych
w natirir"

5.8.

Odbi6r rob6t

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".
Roboty objgte niniejsz4 ST obejmuj4:
- odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu,
- odbi6r ostateczny
zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6he".

5.9.

Podstawaplatno5ci

Og6lne ustalenia dotycz4ie podstawy platro5ci podano w ST ,,Wymagania og6lne"

5.10. Przepisy zwiqzan,e

0020

Roboty muro we z cegly . Wymagania i badania przy odbiorze'
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly laat6wki'
- PN-68/B- I

̲J 38 L̲̲
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sk'Iad' wvmagad.
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,i5.l*Ti,j;t.

#"iffi;#;
ggry;ru,,'-ff"i]#:H*L*"

cech nzvcavch
i

;*$iffl#.m:, *::
6. Wykonanie
pokryd i konstrukcji
dachowych

6.1. Wstgp

6.1.I. przedmiotST

ffiffifiT,ffi;XXi:il*ffi1:i3:ffixs4

wvmagania do tyc4ce

z

rozbudow4
i

i

kontraktowy

6.1.2, 7,ahes stosowania ST
specyfikacja
(ST) iest stosowana jako dokument pzerargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.l .1.

I*F.*

6.1.3. Zakru rob6t objgtych ST
Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja" obejmuj4 czynno5ci umozliwiajqce i majqce na celu
wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji
wigZby dachowej nad budynkiem.
Specyfikacja obejmuje nastqpujqcy zakres rob6t:
1) dostawg tarcicy budowl4nej na plac budowy, -.
zi po-iury to"t olne stanu wykonania konstrukcji Scian i stropu budynku w zakresie
geometycmej zgodno5ci z dokumentacj 4
dokumentami sporz4dzonymi wtrakcie

ir":.lt"i"q #.."yfik*.i

1teclnicm4oriiinnymi
inspektora
polecenia
rob6l
iealizacji

nadzoru, protokoly odbioru rob6t czg6ciowych, itp', .
granicy NRO oraz
r"A"rpr""r^re elernent6w drewnianych Srodkami ochrony p. po2' do
Srodkami grzybo-i
,-:---!^-i^- .
z
usaywnieniami
wraz
dachowej
wiE2by
dre-fiiunej konstrukcji
it
"avcvjnej, i podtuznymi (
poprzecznymi
ootaciowyrni
wiatownice, s42enia kalenicowe itp.)'

i

+i*"t""i"i

owadob6jcarmi,

.

f-1e--l

蜘 押 hanid"d姉 対
れ
'遍

れ

i OdbiOrowe b蒻

噛

J wiψ by

tOⅢ 哺
edninli ttskimi nOml姉
脇絆η
ゴ
̀

)W ST"N、

agania Og61ne".

)Jttw

nOnnO cЩ

62.2。
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6.2.2.2 Drewno ute

Drewno stosowane do konsacii pomnno spelnia6 wymagama podane w PN‐ 82/D‐
2γ ma10SCiowe drewna litego nale,ヶ
09421,PN‐ EN 518 1ub PN‐ EN 519.Klasy wメ ■
przyJnlowac zgodnie z PN‐ EN‐ 338.Wilgotno66 drewna iglastego nie powinlla by6 w2sza
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;?trff
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wartoslq wrtrzymarosci na zginanie
wyrazonqw niuronach na
D30
drewno
lisciaste
.omacza
*ffifr"ro,s.i
r6wnej 30 N/mm2'
a-'.,iilprr*:r

J

.h"*h;ryJ;;;;"]t;*!!:,
a*,,rr-i"'iiili rff*n-.'"

-191qru"*r,i.

wymaganiamir*-r,i,;ff 1,T.i',ffiT3-ffi

*xiliry::rr.u:,aiahej"deolni"",
;i"
fiffi;;;
ffitffi
Tff
ff 'trffi #;i
ll:#"i:J#.'H*,
'':rropN-etN-} 6lii*"s.i
;r,*"rr",r,'ryl;" ffil'#i;, :ffi;"'iffifl
#1t-,"
""tr,ffi4,*.:-Xgy;i:f,*ff
ffi

:Iffi
n.*l-"#*ffi'd:*::',-"ffi
charakterystyczne wvtrzvrnar.,l"i';:- ;:::-:
lT.t Yytt'y"alosci. JeZeli wartoici

*".,,",,*.*.r##r, jil*jl##f"H,ffiffiJfl #T:ffx*
drewu
' wytrzymalosci, to tg
klusy.
1

populac;e

mohta zaliczyt,

do tej

wedfug PN-B-03 150:2000w
konstrukcjach drewnianych nalezy
stgsowac drewno iglaste,
a stosowanie innych gatunk6w
a**r" Jip".*;;';i;ii,i" * r_radnionych
przypadkach.
6.2.2.3 L4rzniki mechariiczne

N-qcmiki mechaniczne stosowane
w pol4czeniach konstrukcji drewnianej
gwoidzi,.6rub, wkrgt6w do
drewna,
wymagania pN-s-oj iso,2ooo

w postaci
.*riri,-riilti}
*;ffiN-, rilb;il:ifr1Tg:i iRjiHIr:r*"u

6'2'2 4' Preparaty do zabezpieczania
drewna i material,w drewnopodobnych

Drewno i materialy drewnopodobne przed
korozi* biorogiczn4 powinny by6 zgodae
z
wymaganiami pN-C-04906 : 2000, '*t_d;;fi
podanyni
w
aprobatach
technicznych oraz zsodnie ,
"gor"y,,i
l5NI.06/20022-ab",p:i""ron -r""*ii.i-"#"i"ri""t aprobat tecbnicznych _ zu,rt_
6.2.2.5 Folia wstgpnego krycia

winna by6 0dpoma na rozerwanie wr6knina
poliestrowa z poszyciem z otwart.go
dyfuzyjnie poliuretanu. Duza
-

; ;;;;;powinna zapewnt'maksymarne
arrrrS*a odpomodd nu ,or".*Lri" *

odpomos6
be4pieczefstwo przy chodzeniu p"
poprzek i wzdhrz umozliwia szybki" "r"."J,
i t*Aro aotfuai"

Ioi,nil*i" r rolti.

6.2.2.6. Podstawory material
Do wykonania wigzby dachowej dla przedmiotowe
go zadania p.,ewiduje sig zastosowanie

nastgpuj4cego podstawowego materialu:

kro_kwie nrzekroju 8xlC cm z drewna
klasy III o wilgotro Sci l2%o,
].
9
2. mrrlata t 8/18 cm z drewna klasy Ill *ifgJo,Xj
ii7"
3. Iaty drewniane 6/5 cm z drewna tf*y"
Uf o-*iigot o S"i ^tZN,
4. konnlaty 5/3 cm z drewna klasy frf o *ile.t
oS1;1i7,
5 . deski gr. 25 mm z drewna ttasy
lll o *ifj"t r"S.i f-Zi;l I I. folia
wstgpnego kryci4
Jl. qana- 3s{Atowa podkladowa p/400/1600,
I 3' Srodek impregnui'cy drewno z uwagi na ochrong gzyboiowadob6jcz* oraz ochrong
nrze.ciwrylr9w1 do granicy ni,epatrgs-ci typ, roiids la+, 14. Materialy pomocnicze:
wgdowe blachy kotczaste.
gyAori,i-", w;zdri;"ciesielskie, tf"ir.y
kolki do mocowania obr6beiry?zg"
blacharskic.,
"i..Urn"
bezbarwny, spoino olowiowocynkowe,

riiik;r'J;I;il

J 41 L̲
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Sprzgt
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63.1. Wymagania

og6lne dotycz4ce spngtu

Wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.3.2. Sprzgt do wykonania prac

Do wykonania drewnianej konstrukcji wigZby dachowej przewiduje sig zastosowanie
nastgpujqcego podstawowego sprzgtu: pila do drewna rgczna, obcggi, mlotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nas4d61a,s, pgdzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze irodkami impregnacyjnymi, elektronarzg&ia rgcme jak wiertark4 elektro
pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemov,re z
pomstami technologicznyryri, przyScienny wyciqg budowlany.

6.4.

Transport

6.4.1. Og6lne wymagania dotycz4ce transportu
Og6lne wymagania dotyczqce transportu podano w ST "Wymagania og6lne.

6.4.2. Transportmaterial6w
Materiaty niezbgdne do wykonania rob6t dowieid na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu material przewozif w oryginalnych opakowaniach w
spos6b okre6lony przez producenta, w sposob kt6ry nie wptynie niekorzystnie na jakoS6
wykonywanych rob6t i wlaiciwo6ci przewoinnych material6w. Liczba Srodk6w transportu
bgdzie zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologiq oraz zasad4 ci4glo&:i
frontu rob6t. Wykonawca stosowad sig bgdzie do ustawowych ograniczeri obciq:2enia na oS
przy transporcie material6dsprzgtu na i z terenu budowy. Rozladunek material6w naleZy
prowadzi6 w sposob oshoiny przy u2ycil Srodk6w i sprzEtu zapewniaj4cych niezrnienne
wla5ciwo6ci materialu, gwarantuj4ce wlaftiwa jako66 rob6t.
Do rozladunku mo2na uzywac w6zk6w widlowych, przeno5nik6w ta6mowych, Zurawi
samochodowych lub rozladunek prowadzif rycnie przy zachowaniu niezbgdnych Srodk6w
beqpieczefistwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnQtraly poziomy tQczay za
pomocq w6zk6w transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocq przy6ciennego
wyci4gu budowlanego.

6.5.

Wykonanie rob6t

6.5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t
Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST "Wymagania og6lne.

6.5.2. Wykonanie prac

l

Przekroje i rozrnieszczenie element6w powinny by6 zgodnie z dokumentacj4 technicznq.
2. Przy wykonywaniu macznej liczby jednakowych element6w konstrukcyjnych nale2y
stosowac wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotno6ci nie wigkszej ruZ l8%o, ze
sklejki lub z plyt twardych pt5rt pil5niowych. DokladnoSd wykonania wzomika powinna
mm. Dokladno56 tQ nalezy sprawdzi6 prznz pr6bny monta2, a nastgpnie
wynosid
sprawdzad okresowo za pomoc4 taSmy stalowej.
3. DlugoS6 element6w wykonanych wedlug wzornik6w nie powinna rozniC sig od dlugo6ci
projektowanych wigcej niz 0,5 cm.
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6.

Kontrola jak06ci rob6t

6.6.1.OJIne zasady kontroujako6ci rOb6t
Ogolne zasady kontrOlijakO

i ro炭 た
podano

w ST"眠、

agania ogohe‖

.

6.6.2.Kontrola prawid10wOsci wykOnania rcDb6t

̲̲̲… J 43 L̲¨

Sprawdzenie wykonania rob6t
budowlanych stanowiqcych przedmiot
niniejszej
specyfikacji polega m konrr.olowani;
,gJ.ir.,lt1lr, #i'"nama z wynaganiami

:ffilii#ttffaffi

p'j;kdaffi ;;iJ;:vnkacji.*.'Hi,I"il"s",.u.,

konholg zgodnoSd zastos owanego
materialu z wymaganiami dokumentacji
projektowej
b) kontrolg element6w przed
ich zrnontowaniem.
c, Kontrotg gotowej konstrukcji,
d) kontrotg stgZenia i zwiatrowania
konstrukcji.
2. Badanie materialOw orz"widzianyci-*
pffil"i. fuU ,iriejszych warunkach
technicznvch do wvkonania konst
il":i ait iri*;i
byd dokonane przy dostawie
tych material6w. Ocena iakodci material6*;;;;##
konstmkcji
powinna byi
dokonywana po.rednio ia oodstawi"
,upi.oi"i
budowv za4iradczna z
a.)

ST,

;;;"
iiilririi,

[".ffi#fi"#3"H"#3#Si,affi ;#;#;

i

;,"ue-ium

3. Badnnia elementow przed.ich zmontowaniem
powinno obejmowac:

a*, ".t

i

";i

- sprawdzenie wykoraniaool1cznhnazgodnose
i
podanymi w
dokumentacji technicznej,
- sprawdzenie wymiarow wzomik6w (szablon6w)
i kontur6w oraz wymiar6w
poszczeg6lnych element6w konst ot"ji
prop-*aarie ,u p"ri."q p"iiaru tasm4
"aery
lub rnn4 miar4 starow4 z podziark4
oiui-p#I sterareoie i"h zgodno.ci
--- z
dokumentacja techniczn4 i wymaganiumi poaany*
* nirrie3sryct warur,fiact
technicznych
- sprawdzenie wilgotroSci drewna

ffia;;and

-iii."t

6.7.

-

Obmiar rob6t

6.7.1. Ogfilr,e zasady obmiaru rob6t
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST
"Wymagania og6lne".

6.7.2. Jednostkaobmiarowa
Jednostki obmiarowe rob6t okreslone sq w kartach formularzy wyceny. podstaw4 przyjgcia
jednostki obmiarowej jest forrnularz wycen.
Jednostk4 obmiarow jest:
a) dladrevnianej konstnrkcji wigzby dachowej [m3] zuzytego na tE konstrukcig drewna.
b) podsufitki - [m2],
c) deskowanie i olacenie polaci dachowych
d) wylazy dachowe - [szt.]
e) pokrycie dachu - [m2]
f) lawy kominiarskie - [m].

6.8.

Odbi6r rob6t

Og6lne zasady odbioru ro[6t podano w ST ,'Wymagania og6lne".
Roboty objgte niniejsz4 ST obejmuj4:
- odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegaj4cych zakryciu,
- odbi6r ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".

6.9.

Podstawa platnoSci

Og6lne ustalenia dotyczgce podstawy platno5ci podano w ST ,,Wymagania og6lne',

J 44 1̲̲

6.10. przepisy zwipzane
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drewniane obliczenia
statyczne i

projektowanie
"N-B-03rso:2000/Az3:2ona

iffii{ft'*#trH'#ffi b*:T",ffi;-"'Hgy1,*.**y"h*
Inne dokumenty i instrukcje

;Yffif#-czne

wykonania

i odbioru rob6t

budowranych tom

I czgdi II warszawa

- Speclfikocja Technicma _
ST_0g Drewniana
konstrukcja wigiby dachowej
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7.1.4. Okrèlenia podstawowe
OkreSlenia pOdstawOwe sl zgOdne z obOwiei甲 卿 ,odpo宙 ednimi p01skmi nOmamii
defmittallni podanwi w ST‖ Wnagania o"lne‖
.
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StosOwania.

■2。 2.Ro(Ltte mateJa16w
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lnwestOrem

'卸
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iff*lXr**U*.,
westOrem

当
he9 w k。 lα lze dO uzgOdnia」
a z

metalowe, Iakierowane, pehre,

w

kolorze do uzgodnienia z

- drzwi. wznocniogg: wypelnienie
dla z plyty wi6rowej otworowanej wewnQtrznym
ramiakiem ze sklejki, okleina typu $azy.
laminat o,irnm, otu-ioti i g6ra skrzydla.kd;;;;
jest tasm? obtze2ynow4 w kolorze skrzydl4 szt zawiasoi *r-o"oio.,y"t
p"t ra
regulacj q zamek dwusprgzyrowy,
- o5cieinice metalowe regulowane, wykonane zblachy stalowej ocynkowanej, malowanej
w kolorze szarym (gr.1,5mm dla regulowanych), tzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa,
mo2liwo56 kotwienia do muru i Scianek karton-gips,
Okucia drzwiowe.
- zawiasy wzmocnione z peln4 regulacj6

:

,

- zamek dwusPrgzynowy
- klamki z szyldami
Okna drewniane, typowe, w kolorze do uzgodnienia z inwestorem
7.3.

Sprzgt

7.3.1. Wymagania og6lne dotyczqce spzqtu
D'00'00'00 "Wymagania og6lne"'
Wymagania og6lne dotyczqce sprzetu podano vr ST

73.2. Sptzgt do wYkonania

Prac

Zgodnie z technorogsqzatozanqw dokumentacji projtu*:j:1?Y-l:
drz$owe; r oKus'
Gye wzgda i sprzqtu zapewniaj4cego wla6ciwy montutz stolarls

1t:,l1,,lt"t

::器 ‰

a,pO五

¨ict

‐mlotki ttCzne,

̲wiemrki,
̲wkrOtaki,
‐kliny,
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- Sci4gi.

2.4.

Transport

7.4.1. Ogdlne
nymag
og6lne

wymaganiu"r.*il"t'"o*ce trao,porru

7'4'2' Tra\spo,

podano

."*ff;:sPortu

w sT "rvvmasania

os6lne.

- nazwg i adres producenta"

- oznacznue (nazwg handlow$,
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczai4cego do obroru

i

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany

7.5.

Wykonanie rob6t

7.5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t
!

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST "Wymagania og6lne'

7.5.2. Wykonanie Prac
prolektoye zgodnre, z
.
Stolarkg otworow4 zamontowac zgodnie z do-kumentacjq
.. ry-"r;"r; pod;yroi w instrukcji-montzrzu producenta stolarki. Drzwi naleiry osadzii
powinny przenieS6 wymagane
* osri.zu"tt rfuiany i irzymocowac za pomoc4 kotew, kt6re
przestrzeri pomiQdzy mrrramr, a
obci4ircnia' Po obsadzeniu o3cieinicy \lvypetnid wolnq
osie, pion,
materialem izolacyjnym. urt"*ie ostatgcmie stolarkg, kontoluj4c
pozycjg'iaiezpteczyd klinami, na czas montazu' Po zakoriczeniu
jej regulacjg' Zamo'toy*l . ,
monta2u stolarki gotowej nalezy pzeprowadzid
p9kni96 musi bv6
nie mozJ posiadad jakifofwiet ubytk6w, uszkodzef, odrapan'
i zamyY'
sprawna technicmie. Onwi powinny sig lekko otwiera6
,
-t----)t^ r^t^
stolarki
Zamknigte skzydla
miejscu.
zadnyrn
w
sig
o.i"rue
nie -ole
skrzydla
Rozwierane
-J"Ut*
na
pruylegai, io oScieznicy' Strzydla stolarki powinny byd odpome
p"*t*v

;;;#;;
;;;t"* nfi"tw
;il;k"

, -

zwichrowanie.

7.6.

Kontrola jako5ci rob6t

7.6.1. Og6lne zasady kontroli jako5ci rob6t
og6lne"'
Og6lne zasady kontroli jakodci rob6t podano w ST "Wymagania
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7.6.2. Kouhola
prar

*:ffiiffi-#:--:##
"'J'''uwacprawidlowosc

_#lrlffi:P,ry

wykonaru.a:
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na

I m *vs'k'sci'
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uostarczonych

nr
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ffi{,f

'ffif,rffi}1ffi#ffi*ffir,ri#qq

r,gvuruE Z ODOWlAZUiacvmi

^

;#:**#'H#ffiTHT..ffiruffi ;-i:f
1+nrouatl

i

tgctrni con4

ffi ,{*#?i,.s,ru"

ce{f.rtat 4odnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by6 kompletne

uwzglgdniac wszystkie elementy zestawu

stolarki. po

stwierdzeniu

formalne.y

przydatnorici wyrobow nalezy dokonad sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej
po6reduio jako6ciowej w oparciu o za.Swiadczenia (atesty) z kontroli producenta. wyniki
kontroli powinny byi wpisywane do &iennika budowy i akceptowane przez Inspektora

i

nadzoru.

7.7.

Obmiar rob6t

7.1.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania og6lne"'

7.7.2. Jednostkaobmiarowa
wyceny. Podstaw4 przyjgcia
Jednostki obmiarowe rob6t okreSlone sQ vr kartach formularzy
jednostki obmiarowej jest formularz wycen'
Jednostkq obmiar6w jest [m2],

7.8.

Odbi6r rob6t

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og61ne"'
Rototy oqqte niniejsz4 ST obejmujq:
- oabi6r rotOt zanikai4cych i ulegaj4cych zakryciu,
- odbi6r ostatecznY,
zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og61ne"'

7.9.

Podstawa Platno6ci
I

og6lne"
Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platnoSci podano w ST "Wymagania

7.10. PrzepisY zwiqzane
badania'
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana' Okna i drznji' Wymagania^i
Okre6lenia'
i
lewe'
prawe
- iNie-Ozf Oo Skrzydla i okucia stolarki budowlanej
-
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