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1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z montażem rynien i rur spustowych wykonywanych w
ramach projektu
RENOWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 35 W BOGUSZOWIE-GORCACH
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rynien i rur spustowych.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 0.0. oraz obowiązującymi
odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2 MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 0.0.
2.2. Rynny
Rynny istniejące.
2.3. Rury spustowe
Rury spustowe istniejące.
2.4. Składowanie materiałów
Rynny i rury spustowe po demontażu i oczyszczeniu można składować na otwartej przestrzeni,
układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku
składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.
Pozostałe wyposażenie powinno być przechowywane w pudełkach lub innych pojemnikach
zamkniętych, uniemożliwiających ich dekompletację. Pozostałe wyposażenie powinno być
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych.
3 SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0.
3.2. Sprzęt do robót związanych z montażem rynien i rur spustowych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z montażem rynien i rur spustowych
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
− urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,
− rusztowań.
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4 TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0.
5 WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0.0.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ustawienia rusztowania i zabezpieczenia
robót na wysokościach.
5.3. Roboty montażowe
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych.
Uchwyty rynnowe powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci
dachowej.
Mocowanie uchwytów do okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno
mieć rozstaw nie większy niż 80 cm.
Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej wewnętrznego
brzegu.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł.
Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.
Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie
większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami.
Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w mur.
Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne.
6 KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności
kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,
− sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu
zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć,
− rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz
czy woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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7 OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem
robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).
8 ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 0.0.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty przygotowawcze,
− roboty montażowe,
− próby szczelności przewodów.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wymaganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań,
− składowanie rynien i rur spustowych po demontażu,
− przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków złączkami rynnowymi przy pomocy
uszczelek gumowych,
− zamocowanie uchwytów do rur i rynien,
− montaż rynien i rur spustowych,
− montaż pozostałego wyposażenia,
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
− wywóz materiałów odpadowych na wysypisko wraz z opłatami wysypiskowymi,
− likwidację stanowiska roboczego.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE.

