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ST 1.0.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OGÓLNA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakości
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

1.    WSTĘP
Opracowanie  ma  na  celu  wskazanie  działań  i  sposobu  wykonywania  prac  budowlanych,

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla zadania: Projekt remontu poszycia i pokrycia
dachowego wybranych segmentów  budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych w
Gliwicach.

1.1     Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) “Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych

dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót.
które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania.
1.2      Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  (SST  dla  konkretnej  roboty  budowlanej)  stosowanej  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych

1.3     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla robót

objętych  niniejszą  ogólną  specyfikacją  techniczną  (ST)  oraz  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST) przedstawionych dalej.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
- roboty demontażowe i rozbiórkowe
- wykonanie pokrycia dachowego
- roboty remontowe zniszczonych wodami opadowymi stropów ostatniej kondygnacji
- instalacje elektryczne- instalacja odgromowa

1.4     Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

-  obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

-  budynku -  należy  przez  to  rozumieć taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej,  szeregowej lub grupowej,  służący zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

-  budowli  -  należy  przez  to  rozumieć każdy obiekt  budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 3
stojące instalacje przemysłowe oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
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pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

- obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)  użytkowe służące rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu porządku,  jak:  piaskownice, huśtawki,

drabinki, śmietniki.
-  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego użytkowania  w okresie  krótszym od jego trwałości  technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

-   budowie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

-  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

-  remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących
bieżącej konserwacji.

-  urządzeniach budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć urządzenia  techniczne związane
z obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

-  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł  prawny wynikający z  prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia
do wykonywania robót budowlanych.

- pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego.

-  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz
z załączonym

projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

-dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami

podwykonawczymi.
-  terenie  zamkniętym  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji  jednostek organizacyjnych

podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
- aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
-  właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu  jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
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- organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 4
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późniejszymi zmianami).

- obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych,  wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

-  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego
za określone ustawą obowiązkowe kontrole, dokonywane przez właściwy organ.

-  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót

-.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona
do kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

- rejestrze  obmiarów - należy przez  to rozumieć -  akceptowaną przez  Inspektora Nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

-  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

-  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
- poleceniu Inspektora Nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.

-  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie
i przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy  lub  robót
budowlanych.

- przedmiarze robót -  należy przez  to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania
i przekazania do eksploatacji.

-  ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Definicje
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne

pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie:
„europejskie  zezwolenie  techniczne”  oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności

produktu  do  użycia,  dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót
budowlanych,  przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  jego
zastosowania i użycia.

„istotne wymagania”  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
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„normatyw techniczny”  oznacza wytyczne  wynikające z  normy lub ogólnie  obowiązujących
przepisów techniczno-budowlanych,

„specyfikacje  techniczne”  oznaczają  całość  wszystkich  wymagań  technicznych,
w szczególności 5 zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty
budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty
budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony
przez  zamawiającego.  Specyfikacje  techniczne  obejmują  poziom  jakości,  wykonania,
bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub
dostawie  w  zakresie  jakości,  terminologii,  symboli,  testowania  i  jego  metod,  opakowania,
nazewnictwa  i  oznakowania.  Zawierają  one  także  reguły  związane  z  koncepcją  i  obliczaniem
kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak
też  technik  i  metod  budowy oraz  wszystkie  inne  warunki  o  charakterze  technicznym,  o  jakich
zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót
budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty;

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe.

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.5     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność

z Dokumentacją Projektową SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1    Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  lokalizację reperów
i punktów  poligonowych  osnowy  geodezyjnej,  Dziennik  Budowy,  Księgę  Obmiarów  oraz  dwa
egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i  dwa  komplety  STT.  Na  wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  obioru
końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  Wykonawca odtworzy i  utrwali  na
swój koszt.

1.5.2    Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa winna zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem.
W przypadku  istotnych  zmian  w  stosunku  do  DP,  dokonanych  podczas  realizacji  obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji  powykonawczej. Koszty  dokumentacji
powykonawczej  w  całości  obciążają  Wykonawcę  wygrywającego  przetarg. Koszty  Dokumentacji
Powykonawczej  Wykonawca uwzględni  w Cenie Kontraktowej. Wszelkie  zmiany  w  Dokumentacji
Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie  i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt
w 4 egzemplarzach i przedłoży je inwestorowi do zatwierdzenia. Koszt ten wykonawca uwzględni w
Cenie Kontraktowej.

1.5.3    Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST

Dokumentacja  Projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inwestora
Wykonawcy stanowią część umowy,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W przypadku
rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  następująca kolejność ich
ważności wymieniona w „warunkach umowy": DP, SST, inne.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednie zmian lub
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od
odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne
z Dokumentacją Projektową oraz SST. Dane określone w Dokumentacji  Projektowej i w SST będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
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przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne z Dokumentacją  Projektową lub SST  i  wpłynie  to  na niezadowalającą jakość  elementu
budowli  to  takie  materiały   będą niezwłocznie  zastąpione innymi,  a roboty  rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4    Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  (  możliwości  dojazdu  do
posesji)  na  Terenie  Budowy,  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji
Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i
organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji  ruchu  i zabezpieczenia  robót  w  okresie
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych
oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony robót,
wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni warunki widoczności w dzień i w nocy tych
zapór  i  znaków,  dla których  jest  to  nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia
do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony
z Inwestorem, oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona przez  inwestora.  Tablice informacyjne  będą
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.

1.5.5    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót
Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na:
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.5.6    Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  podczas  realizacji
zakresu prac. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych  i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie od odpowiedzialny,  za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo personel Wykonawcy.

1.5.7    Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
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od  dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  do  robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak, szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robót,  a po zakończeniu  robót ich szkodliwość zanika (np.  materiały  pylaste)  mogą być
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają
tego   odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych
dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Materiały użyte do wykonania zadania
muszą posiadać atesty, certyfikaty.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu  ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8    Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9    Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych.  Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10    Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  Zakończenia  przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie,  to  na  polecenie  Inwestora  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymane  nie  później  niż  24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest
do  utrzymania  w  należytym  stanie  czystość  nawierzchni,  po  których  się  porusza  podczas
wykonywania zadania.

1.5.11    Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne
i miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami
i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i wytycznych  podczas
prowadzenia robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia 6 lutego 2003 r.  W sprawie
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003
r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub
metod i  w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach,  przedstawiają kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.6     MATERIAŁY
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

1.6.1    Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania

lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST
w czasie postępu robot. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacji Technicznej
(SST).

1.6.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych oraz  proponowaną przez  siebie metodę wydobycia  i  selekcji  do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu
robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w dokumentach  umowy będą wykorzystane  do robót  lub  odwiezione  na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnym)
obowiązującymi na danym obszarze.

1.6.3    Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia

zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.

1.6.4    Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu

budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie
przewartościowany. Każdy rodzaj  robot,  w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem  i
niezapłaceniem.

1.6.5    Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na

budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
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robót oraz  były  dostępne do kontroli  przez Inspektora Nadzoru. Miejsce  czasowego składowania
będzie  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  lub  poza  Terenem  Budowy  w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.6.6    Wariantowe stosowanie materiałów
WSZELKIE  NAZWY  WŁASNE  PRODUKTÓW  I  MATERIAŁÓW  PRZYWOŁANE  W  DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ  I  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  SŁUŻĄ  OKREŚLENIU  POŻĄDANEGO  STANDARDU
WYKONANIA  I  OKREŚLENIU  WŁAŚCIWOŚCI  I  WYMOGÓW  TECHNICZNYCH  ORAZ  SPEŁNIENIU
POŻĄDANYCH  PRZEZ  PROJEKTANTA  WYMAGAŃ  ESTETYCZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.

Wszelkie  materiały  i  urządzenia  zastosowane  w  Dokumentacji  Projektowej  można  zastąpić
równoważnymi,  stosując  te  same  parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne,  poparte
certyfikatami,  świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  wymagań  wynikających
z odpowiednich przepisów.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału/ Wykonawca bezwzględnie musi uzyskać
pisemną zgodę Inspektora i  Projektanta na zamianę materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta.

1.7     SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  Inwestora/Inspektora
Nadzoru. W przypadku  braku takich  ustaleń,  w dokumentach,  sprzęt  powinien być  uzgodniony
i zaakceptowany  przez  Inwestora/ Inspektora  Nadzoru. Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  Projektowa  lub ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i  uzyska
jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inwestora, nie może być zmieniany bez jego
zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

1.8     TRANSPORT

1.8.1    Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

1.8.2    Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.9     WYKONANIE ROBÓT

1.9.1    Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją  Projektową,
ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach  spowodowanego  przez  Wykonawcę  zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.9.2    Zakres robót
ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE
-rozbiórka czap kominów wentylacyjnych
-rozbiórka istniejących obróbek blacharskich attyk
-demontaż poziomych zwodów inst. odgromowej
-demontaż stalowych wyłazów dachowych
-demontaż kominków odpowietrzających stropodach
-demontaż odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych
-demontaż wpustów 

WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO
-usunięcie zanieczyszczeń
-usunięcie lub zamocowanie wszystkich luźnych elementów
-wyrównanie i wyprofilowanie podłoża poprzez dogrzanie odpowiedniej ilości papy V60 S42 
-wyrównanie korony attyki  poprzez usunięcie luźnych elementów, skucie i  usunięcie nierówności,
wykonanie niezbędnych uzupełnień i podmurowań  oraz położenie zaprawy klejowej na siatce.
-spłukanie całości powierzchni dachu wodą
-podwyższenie podbudowy wyłazów dachowych
-montaż nowych okien wyłazowych z kopułą Fakro DRC
-montaż nowych koszy z kołnierzem z papy.
-montaż nowych kominków wentylujących przestrzeń stropodachu
-montaż nowych odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych
-ułożenie membrany EPDM zbrojonej włóknem szklanym o grubości 3,1mm RESITRIX Classic klejonej
klejem PU-LMF-02 do istniejącej papy na połaciach dachowych
-ułożenie samoprzylepnej membrany EPDM zbrojonej włóknem szklanym o grubości 2,5mm RESITRIX
SKW na gruncie bitumicznym FG35 na wewnętrznych ściankach i koronie attyki oraz na kominach.
-montaż wykończeń pokrycia dachu na kominach- aluminiowych listew dociskowych i uszczelnień
masą trwaleplastyczną.
-montaż obróbek blacharskich na kominach i attyce- przyklejenie do podłoża na zimno bitumiczną
masą typu enkolit.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE- INSTALACJA ODGROMOWA
- demontaż istniejącej instalacji i montaż (odtworzenie)

ROBOTY REMONTOWE ZNISZCZONYCH WODAMI OPADOWYMI STROPÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI
- oczyszczenie ścian i stropów ze zniszczonych tynków

- dezynfekcja oczyszczonych powierzchni preparatem grzybobójczym Altax
- położenie nowych tynków
- zagruntowanie powierzchni 
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną
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1.10     KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

1.10.1    Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora

program  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  namierzony  sposób  wykonywania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST.

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a)część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, (opis  laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b)część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu,
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w czasie

transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

1.10.2    Zasady kontroli jakości
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów.  Zapewni  on

odpowiedni  system  kontroli,  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i  badań materiałów oraz robót. Przed  zatwierdzeniem  systemu
kontroli  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenie  badań  w  celu
zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST jednak nie
rzadziej  niż jest to określone w SST,  normach  i wytycznych.Minimalne wymagania, co do zakresu
badań i  ich częstotliwości są określone w SST.  W przypadku,  gdy nie zostały  one tam określone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru   będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań.  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium.

Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.
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1.10.3    Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość
udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty  te pokrywa
Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  wykonawcę  i zatwierdzone  przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

1.10.4    Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  należy
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  i  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,
miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji
Inspektora.

1.10.5    Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10.6    Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,,  będzie  oceniać zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  SST  na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

1.10.7    Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z: Polską  Normą  aprobatą  techniczną,
w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte
certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót  będzie  posiadać te  dokumenty,  określające w sposób  jednoznaczny  te
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.11     OBMIAR ROBÓT.
1.11.1    Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej  w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót-  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

1.11.2    Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-

ach, KNNR-ach oraz wszelkich dostępnych publikacjach norm nakładów pracy.
Jednostki  obmiaru powinny zgodnie z  jednostkami określonymi w dokumentacji  projektowej  i

kosztorysowej.

1.11.3    Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

1.12     Dokumenty budowy

1.12.1    Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  trenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w Dzienniku  będą dokonywane  na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym, numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

1.12.2    Księga Obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

1.12.3    Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie  uzgodnionej  w  PZJ.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora.

1.12.4    Pozostałe dokumenty budowy:

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- Protokoły przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno - prawne,

- Protokoły odbioru robót,

- Protokoły z narad i ustaleń,

- Korespondencja  na budowie.

1.12.5    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
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natychmiastowe  odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.13     ODBIÓR ROBÓT

1.13.1    Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny.

1.13.2    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i jakości

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  ten  będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor.  Gotowość danej  części  robót  do odbioru
zgłasza Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  niż  w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakość  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzane  pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.13.3    Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym.

1.13.4    Odbiór ostateczny

1.13.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór  ostateczny  polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu
do ich  ilości,  jakości  i  wartości. Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów wymienionych w punkcie 1.13.4.2

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań,  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową i  ST. W  toku  ostatecznego  odbioru  robót  komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających
w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  Dokumentacji  Projektowej  i ST
z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechu  eksploatacyjne  obiektu
i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

1.13.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  Protokół
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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- Dokumentację  Projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające
lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów.
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  i PZJ.
- Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z ST

i PZJ.
- Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
- Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących

sieci) oraz protokoły odbioru i  przekazywania tych robót właścicielom urządzeń
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopię mapy zasadniczej  powstałej w wyniku  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

1.13.5    Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu

z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.14      PODSTAWA PŁATNOŚCI.

1.14.1     Ustalenia ogólne.
Dla robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)  podana przez

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie  ryczałtowe będzie  uwzględniać

wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

1.14.2    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

1.14.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,
b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
c)  opłaty/dzierżawy terenu,
d)  przygotowanie terenu,
e)  konstrukcję tymczasowej nawierzchni,  ramp, chodników, krawężników, barier,  oznakowań

i drenażu.
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f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

1.14.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.

1.14.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje
a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
[11] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat technicznych oraz  jednostek

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
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[13] Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

[14] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

[15] Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  sierpnia  2003  r.  w sprawie  ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

[16] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

[17] Obwieszczenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  sierpnia  2003  r.  w sprawie  ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV

Wspólny  Słownik  Zamówień  /CPV/  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i robót
budowlanych  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Prawo  Zamówień  Publicznych
przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE.

Stosownie do Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ cyfry kodów klasyfikacyjnych oznaczają:
pierwsze dwie cyfry- działy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pięć
cyfr- kategorie robót. Kolejne cyfry oznaczają rodzaje obiektów i rodzaje robót. Ostatnia dziewiąta
cyfra ma charakter kontrolny i służy do weryfikacji prawidłowości poprzednich cyfr.

Całość robót objętych specyfikacjami /dział  45-  roboty  budowlane/ mieści  się w poniższych
grupach i klasach: 

11-  roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
26-  roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne, 
31-  roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
32-  roboty izolacyjne, 
33-  hydraulika i roboty sanitarne, 
41-  tynkowanie, 
43-  pokrywanie podłóg i ścian 
44-  roboty malarskie i szklarskie
45-  roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH CPV
DLA ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTU REMONTU POSZYCIA I POKRYCIA DACHOWEGO

WYBRANYCH SEGMENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO – EKONOMICZNYCH UL.
SYRIUSZA 30, 44-117, GLIWICE

DZIAŁ 45- ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT GRUPA/

KLASA
KATE-
GORIA

RODZAJ
ROBÓT

L.K. RODZAJ ROBÓT

Rozbiórki 4511 451111 45111100 9 wyburzenia
451112 45111220 6 usuwanie gruzu

Roboty dachowe 4526 452612 45261210 9 wykonywanie pokryć
dachowych

452613 45261320 3 wykonywanie robót
blacharskich

452614 45261400 8 pokrywanie
452614 45261420 4 uszczelnianie dachu
452614 45261410 1 izolowanie dachu
452619 45261900 3 naprawa i konserwacja

dachów
452625 45262522 6 roboty murarskie

Instalacje 4531 453123 45312310 3 ochrona odgromowa
453123 4531231 0 montaż instalacji

piorunochronnej
4533 453312 45331211 8 Instalacje wentylacji

zewnętrznej
453323 45332300 6 roboty instalacyjne

kanalizacyjne
Roboty

wykończeniowe
4541 454100 45410000 4 tynkowanie

4542 454211 45421100 5 Instalowanie drzwi i okien, i
podobnych elementów

4544 454421 45442100 8 roboty malarskie
454422 45442200 9 nakładanie powłok

antykorozyjnych
454423 454423 0 roboty w zakresie ochrony

powierzchni
4545 454500 45450000 6 roboty wykończeniowe

pozostałe
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SST 1.1.1. ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

1.1     WSTĘP

1.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  demontażowych  i  rozbiórkowych  niezbędnych  w  ramach  zadania  wykonania  REMONTU
POSZYCIA I POKRYCIA DACHOWEGO WYBRANYCH SEGMENTÓW budynku szkolnego.

1.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  niniejszej
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  zakresu  robót  wymienionych  w  pkt.1.1.1.  Projektant
sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  robót,  niezbędne
do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych
w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim
znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. 

1.1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  roboty  demontażowe
i rozbiórkowe mające na celu przygotowanie dachu do ponownego pokrycia i są to:

- rozbiórka poszycia z papy czap kominów wentylacyjnych
- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich attyk i murków ogniowych
- demontaż poziomych zwodów inst. odgromowej
- demontaż stalowych wyłazów dachowych
- demontaż kominków odpowietrzających stropodach
- demontaż odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych
- demontaż wpustów 

1.1.4    Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót są podane w ST-1.0.0. „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Przed przystąpieniem do robót
należy zabezpieczyć teren wokół obiektu.  Wykonawca powinien dostarczyć i  wykonać wszelkie
niezbędne  zabezpieczenia  i  materiały  pomocnicze,  aby  zapewnić  bezpieczną  pracę
pracownikom  oraz  innym  osobom.  Nie  należy  prowadzić  robót  rozbiórkowych  przy  złych
warunkach atmosferycznych, a w szczególności przy porywach wiatru ponad 10 m/s.

1.2     ODPADY
W  trakcie  robót  budowlanych  powstaną  odpady  z  rozbiórek  nawierzchni  –  w  tym  papa

asfaltowa, którą należy poddać specjalistycznej utylizacji.
Należy dopilnować, aby wszelkie niepotrzebne materiały przeznaczone do wywozu i utylizacji

były składowane w wyodrębnionych i zorganizowanych miejscach na gromadzenie odpadów z
zastosowaniem  selekcji  (klasyfikacja  zgodnie  z  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27
września  2001  w  sprawie  katalogu  odpadów  [Dz.U.  nr  01.112.1206].  Rozpoznanie  obiektu  oraz
projektowany  zakres  prac  zakłada  niepowstawanie  w  trakcie  robót  odpadów  szczególnie
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szkodliwych  –  niezbędny  jest  jednak  bieżący  monitoring  w  trakcie  robót  (zadanie  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego).

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów z rozbiórki na stropie.

1.3     SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty
można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

1.4     TRANSPORT

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie
i zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Jeżeli  długość
przewożonych  elementów  jest  większa  niż  długość  samochodu  to  wielkość  nawisu  nie  może
przekroczyć 1 m.

Przy załadunku i  wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.

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

Materiały z rozbiórki  należy wywieźć samochodami skrzyniowymi i poddać utylizacji.

1.5     WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich

elementów wymienionych w pkt 1.1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Przy  robotach  rozbiórkowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHP  i  wykonać
stosowne zabezpieczenia.

1.6     KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej

specyfikacji.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych

do powtórnego wykorzystania.

1.7     OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej

z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaakceptowanych  przez
Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m2 dachów, 
1m2 obróbek czap kominów
1 mb przewodów odgromowych
1 m2 obróbek blacharskich

1.8     ODBIÓR ROBÓT
1.8.1    Podstawa odbioru

Podstawą  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania
z dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji
powykonawczej.

1.8.2    Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót.  Odbiór robót polega na finalnej

ocenie  jakości  wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji
ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
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ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego
dokonuje inspektor nadzoru.

1.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt1.5. oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt1.7.

1.10     PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych
– Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93
z późniejszymi zmianami.
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SST 1.1.2. WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

1.1     WSTĘP

1.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania pokrycia

dachowego  i  jego  odbioru  w  ramach  zadania  wykonania  REMONTU  POSZYCIA  I  POKRYCIA
DACHOWEGO WYBRANYCH SEGMENTÓW budynku szkolnego

1.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  niniejszej

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  i  jest  dostosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  zakresu  robót  wymienionych  w  pkt.1.1.1.  Projektant
sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  robót,  niezbędne
do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim
znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. 

1.1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  ST  (nie  objęte  w  innych  szczegółowych  ST),  obejmują  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachowego:
- usunięcie zanieczyszczeń
- usunięcie lub zamocowanie wszystkich luźnych elementów
- wyrównanie i wyprofilowanie podłoża poprzez dogrzanie odpowiedniej ilości papy V60 S42 
- wyrównanie  korony  attyki  poprzez  usunięcie  luźnych  elementów,  skucie  i  usunięcie

nierówności, wykonanie niezbędnych uzupełnień i podmurowań  oraz położenie zaprawy
klejowej na siatce.

- spłukanie całości powierzchni dachu wodą
- podwyższenie podbudowy okien wyłazowych
- montaż nowych okien wyłazowych z kopułą Fakro DRC
- montaż nowych koszy z kołnierzem z papy.
- montaż nowych kominków wentylujących przestrzeń stropodachu
- montaż nowych odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych
- ułożenie  membrany  RESITRIX  Classic  klejonej  klejem  PU-LMF-02  do  istniejącej  papy  na

połaciach dachowych
- ułożenie membrany RESITRIX SKW na gruncie FG35 na wewnętrznych ściankach i koronie

attyki oraz na kominach.
- montaż  wykończeń  poszycia  dachu  na  kominach-  aluminiowych  listew  dociskowych

i uszczelnień masą trwaleplastyczną.
- montaż  obróbek  blacharskich na kominach i  attyce-  przyklejenie do podłoża na zimno

bitumiczną masą typu enkolit.
Wymaga się by roboty budowlane były wykonane zgodnie z:
- dokumentacją projektową,
-  wymaganiami  stawianymi  przez  producenta  zastosowanych  materiałów  w  kartach

informacyjnych, technicznych itp., 
- sztuką budowlaną,
-  dziennikiem  budowy,  zawierającym  zapisy  dotyczące  międzyoperacyjnych  odbiorów

poszczególnych  robót  zanikających,  a  także  udokumentowanych  zmian  wprowadzonych
w trakcie wykonywania robót

-  protokołami  badań  materiałów  przeprowadzonych  zgodnie  z  normami:  Polskimi  Normami,
normami branżowymi.
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1.1.4    Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót są podane w ST-1.0.0. „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.

Wymogi formalne:
Wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM, winno być zlecone przedsiębiorstwu

mającemu  właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robot  i  gwarantującemu właściwą
jakość ich wykonania.

Roboty związane z wykonaniem poszycia winno być wykonane ściśle wg dokumentacji
technicznej oraz instrukcji i zaleceń producenta materiałów.

Przy wykonywaniu prac dachowych należy przestrzegać  przepisów BHP i przeciwpożarowych
obwiązujących w budownictwie przy robotach  dachowych.

1.2     MATERIAŁY

1.2.1    Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0

„Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
46
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
- Atest Higieniczny
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania
w  budownictwie.  W  szczególności  materiały  winny  odpowiadać  wymogom  zawartych  w
katalogach  i  instrukcjach  producentów  wymienionych  w  założeniach  szczegółowych  do
poszczególnych

rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości,
wymiarów,  konsystencji  itp.  z  wymaganiami  określonymi  w  ww.  warunkach  technicznych
i dokumentacji  budowy.  Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami
i wymaganiami  podanymi  przez  producentów.  Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać
na budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów
przeznaczonych do zakresu robót.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji
są:

- membrana EPDM zbrojona włóknem szklanym o grubości 3,1mm RESITRIX Classic
- klej poliuretanowy PU-LMF-02
- samoprzylepna membrana EPDM zbrojona włóknem szklanym o grubości 2,5mm RESITRIX

SKW
- PDT grunt podkładowy FG35
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowej, powlekanej PVC gr. 0,6mm.
- wpusty z kołnierzem z papy Sita Standard 
- wywietrzniki systemowe Sita ø 70 z mankietem przyłączeniowym
- aluminiowe listwy dociskowe uszczelnione masą trwaleplastyczną do mocowania obróbek

z membrany EPDM.

1.2.2    Składowanie materiałów.
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy
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atmosferyczne  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  lub  na  zewnątrz  odpowiednio,
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów.
Niedopuszczalne  jest  wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających
niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp.

1.2.3    Zapewnienie jakości
Wymaganą  w projekcie  i  obowiązujących  przepisach  jakość  konstrukcji  powinien  zapewnić

wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i  montażu : nadzoru
technicznego  i  kontroli.  System  jakości  stosowany  przez  wykonawcę powinien  być  otwarty  na
dodatkową  kontrolę  ze  strony  zamawiającego  lub  organu  niezależnego,  w całym  procesie
realizacji  zamówienia.  Kontrola  ta  nie  zwalnia  wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  jakość
wykonanych robót. 

1.3     SPRZĘT

1.3.1    Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja techniczna - Ogólna”

1.3.2    Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca

jest
zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na

jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
a) Butla gazowa na gaz propan - butan
b) Zgrzewarka do zgrzewania membrany (ręczna lub automat) oszerokości końcówki 4cm.
c) Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali

lub nożyce wibracyjne do blachy
d) Urządzenie do gięcia blachy
e) Wiertarki udarowe
f) Silikonowa rolka dociskowa
g) Nożyce do obróbki membrany
h) Natryskarka do gruntowania powierzchniowego

1.4     TRANSPORT

1.4.1    Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja techniczna – Ogólna”

1.4.2    Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.

Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie
i zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Jeżeli  długość
przewożonych  elementów  jest  większa  niż  długość  samochodu  to  wielkość  nawisu  nie  może
przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany
do  stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
i właściwość  przewożonych  materiałów  i  sprzętów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego

1.5     WYKONANIE ROBÓT
1.5.1    Wstęp

Wykonawca przedstawi  inspektorowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

1.5.2    Wymagania ogólne
1. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5

ºC
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2.  Robót  pokrywczych  nie  należy  wykonywać  w  warunkach  szkodliwego  oddziaływania
czynników  atmosferycznych  na  jakość  pokrycia,  takich  jak  rosa,  opady  deszczu  lub  śniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie

3.  Pokrycie  powinno  być  tak  wykonane,  aby  zapewnić  łatwy  odpływ  wód  deszczowych
i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu

1.5.3    Wykonanie robót.
Po pracach rozbiórkowych  i  demontażowych koronę  attyki  i  murków ogniowych wyrównać

zaprawą  klejową  na  siatce  pozostawiając  spadek  1,5%  do  wewnątrz  (na  stronę  dachu).
Zamontować kominki  wentylujące stropodach,  odpowietrzenia  pionów kanalizacyjnych  i  nowe
kosze  na  rurach  spustowych,  oraz  nowe  wyłazy  dachowe.  Podłoże  należy  oczyścić
z zanieczyszczeń.

W celu uzyskania odpowiednich spadków należy dołożyć w zależności od potrzeby kilka warstw
papy termozgrzewalnej. Pokrycia papowe należy wykonywać  w porze suchej przy temperaturze
powyżej 5ºC. 

Całość powierzchni  dachu spłukać wodą i  osuszyć.  Powierzchnie klejone muszą być czyste,
wolne od zmarzlin, kurzu i tłuszczu oraz wolne od widocznych śladów wody.

Przed  przystąpieniem  do  układania  pokrycia  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających.

Na uprzednio  przygotowanym podłożu  należy przykleić  membranę RESITRIX Classic  (połacie
dachu).  Arkusze  powinny być  układane  zgodnie  ze  spadkiem  dachu.  Membranę  kleić  klejem
poliuretanowym PU-LMF-02 do istniejącej papy wg instrukcji:

Rolki rozwinąć, dopasować i ułożyć z odpowiednim zakładem. Obowiązkowe jest minimalnie 5
cm zakładki. Pasma wzdłuż, do połowy odwrócić. Rozwiercić dno kanistra w dwóch miejscach w
odstępie 17 cm (średnica otworów 10 mm). Przy pęcherzykach powietrza kołpak zamykający na
krótki czas otworzyć. Nanieść klej (należy unikać lokalnych nierównomierności naniesień);. Pasma z
powrotem przykryć. Nie nanosić kleju pomiędzy zakładki. Pasma docisnąć, używając np. szczotki.
Zgrzać pasma pomiędzy sobą przy pomocy zgrzewarki ręcznej lub automatycznej w temperaturze
400-620 stopni  Celcjusza  używając dysz o szerokości  4 cm.  Wylewka bituminu wzdłuż  krawędzi
zgrzewanych warstw (szerokość 2 do 4 mm) Unikać zgrzewów krzyżowych. W obszarze zgrzewów
poprzecznych  naroża  należy  zaokrąglić  (długość  promienia  łuku  zaokrąglenia  min.  25mm).  Na
etapie  tym należy pamiętać aby wpusty  dachowe (kanalizacji  deszczowej)  i  i  inne systemowe
przejścia  przez  pokrycie  dachowe  miały  bitumiczne  kołnierze,  z  których  kołnierz  dolny  będzie
musiał zostać dokładnie sklejony z warstwą membrany. Wloty wpustów dachowych powinny być
zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi  nałożonymi  na  wpust  przed  możliwością
zanieczyszczenia  liśćmi  lub  innymi  elementami  mogącymi  stać  się  przyczyna  niedrożności  rur
spustowych.

Na wewnętrznych stronach i koronie murków ogniowych i attyki (pod obróbką blacharską) oraz na
ścianach kominów (do wys. min. 20cm) i podbudów okien wyłazowych należy ułożyć membranę
EPDM  Resitrix  SKW  na  gruncie  FG35  (po  pomalowaniu   gruntem  FG  35  i  odpowietrzeniu  rolki
rozwinąć,  dopasować  i  ułożyć  z  odpowiednim  zakładem  5cm,   odwrócić  pierwszy  metr  rolki,
naciąć i usunąć spodnią folię ochronną PE; równomiernie, bez fałd ułożyć, dwoma rękami pierwszy
metr  rolki;  ułożony  materiał  dobrze  docisnąć,  np.  szczotką,  zwracać  uwagę  na  odpowiednie
sklejenie materiału;  rozwinąć resztę  rolki  jedna osoba kontroluje  i  koryguje  dokładne rozłożenie
materiału przez podnoszenie i naciąganie rolki (przestrzegać 5 cm zakładki!) druga osoba ściąga,
pod ukosem folię ochronną; docisnąć pasma szczotką lub rolką, zaczynając od środka pasma w
kierunku brzegów aby uniknąć zamknięcia powietrza; zgrzać pasma pomiędzy sobą używając dysz
o szerokości 4 cm).

Listwa systemowa do mocowania obróbek z membrany EPDM
Listwy mocuje się na kołkach rozporowych do ścianek kominów, z którymi łączy się pokrycie dachu.
Miejsca  zamocowania  muszą  być  wytyczone  w  linii  górnej  krawędzi  uniwersalnej  taśmy
uszczelniającej tak aby listwa dociskała taśmę do komina lub muru. Listwa typ S przewidziana jest
do  połączenia  z  murem  bez  nacinania  lub  podcinania  (wydr).  Wygięcie  w  strony  „od  muru”
układamy do góry gdy mur, do którego mocowana jest listwa nie ma ani wydry ani nacięcia. W
takim wypadku niezbędne jest użycie uszczelniacza dekarskiego w celu wypełnienia nierówności
muru.  Gdy  w  murze  jest  nacięcie  lub  wydra  listwy  układamy  odwrotną  krawędzią  do  góry
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wkładając ją pod wydrę lub w nacięcie. W przypadku wkładania listwy w nacięcie komina, w
powstała szparę można również nałożyć uszczelniacz dekarski

Obróbki blacharskie
Montaż  obróbek  blacharskich  na  kominach  i  attyce-  przyklejenie  całopowierzchniowe  do
uprzednio  wyprofilowanego podłoża  na zimno bitumiczną  masą  typu  enkolit  z  za  chowaniem
spadku 1,5%  do wewnątrz obróbek z blachy ocynkowej, powlekanej PVC gr. 0,6mm.
Nie dopuszcza się stosowania mocowań mechanicznych, wkrętów dziurawiących obróbki.

1.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.6.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z  powołanymi

normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych.

Kontrola powinna obejmować następujące badania:
-  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  (Badanie  powinno  polegać  na

porównaniu  wykonanego  pokrycia  z  projektem  technicznym  oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej
zgodności  za  pomocą oględzin  i  pomiaru,  w odniesieniu do robót  zanikających na podstawie
protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy)

-  sprawdzenie podłoża (Badanie  to  powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do
robót, a wyniki tego sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru)

- sprawdzenie materiałów (Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w
dzienniku  budowy  oraz  atestów  lub  wyników  badań  kontrolnych  sprawdzających  zgodność
użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB)

1.6.2    Pokrycia membrana EPDM 
a)  Kontrola  międzyoperacyjna  pokryć  polega  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności

wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b)  Kontrola  końcowa  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonania  z

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza się w sposób podany w normie
PN-98 /B-10240 pkt 4.

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

W  zakresie  robót  pokrycia  membraną  EPDM  sprawdzeniu  podlega  jakość  i  zgodność  z
dokumentacja  projektową  zastosowanych  materiałów,  prawidłowości  wyklejenia  elementów
pionowych.  Sprawdzenie  prawidłowości  spadków  i  szczelności  pokrycia  EPDM  należy
przeprowadzić  jedynie  w  wybranych  przez  komisję  miejscach  szczególnie  narażonych  na
zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po
deszczu, to należy wybrane miejsce poddać przez  15 minut działaniu  strumienia wody z węża.
Sprawdzanie przyczepności  membrany do podłoża na podstawie badań zgodnie z  procedurą
uzgodnioną z producentem. Inne badania sprawdzające uzgodnione z zarządzającym realizacją
umowy i Inspektorem Nadzoru. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia membraną EPDM można
wykonywać po minimum 24 godz. od chwili ułożenia.
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1.6.3    Roboty blacharskie
a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót - badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu

występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu itp.
b) Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i

umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta
blachy

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.
Badania  odbioru  częściowego należy  przeprowadzić  tylko  w odniesieniu  do tych  robót,  do

których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika
budowy.

Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie niższej niż -5 ºC.

Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub
zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót
blacharskich.

1.7     OBMIAR ROBÓT.

1.7.1    Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności

technologicznych,  zgodnie  z  przyjętymi  podstawami  nakładów  kosztorysowych.  Ilość  jednostek
obmiarowych robót  określa się na podstawie dokumentacji  projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.

1.8     ODBIÓR ROBÓT

1.8.1    Podstawa odbioru.
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich

wykonania  z  dokumentacja  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  (oraz  pisemnymi  decyzjami
zarządzającego realizacją umowy i Inspektora Nadzoru) i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.
1.8.2    Przedmiot odbioru

Przedmiotem  odbioru  powinny  być  poszczególne  fazy  robót.  Odbiór  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru

Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża 
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Odbiór  końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i  obróbek
blacharskich i  połączenia  ich z  urządzeniami odwadniającymi,  a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  6.  niniejszej  SST,  porównać je z
wymaganiami podanymi w pkt. 1.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  hydroizolacyjne  dachu  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są
pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem merytorycznym.
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W
takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

–  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  izolacji  z
wymaganiami określonymi w pkt. 1.5. SST i przedstawić ja ponownie do odbioru,

–  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  nie  powodują
nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku
do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonaną hydroizolację i wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami zarządzającego
realizacją umowy i Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 1.6. SST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny,
pokrycie EPDM nie powinno być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,

obniżyć cenę pokrycia,
–  w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementów do podłożaa, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.

1.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.9.1    Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu.  Kwota  ryczałtowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania
i badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w  Dokumentacji
Projektowej.

Kwoty ryczałtowe będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.10     NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  cynkowej.  Wymagania i  badania

techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
– Katalogi i instrukcje producenta materiałów podstawowych i towarzyszących.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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SST 1.1.3.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE- INSTALACJA ODGROMOWA

1.1     WSTĘP

1.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z instalacją odgromową w ramach zadania wykonania REMONTU POSZYCIA I
POKRYCIA DACHOWEGO WYBRANYCH SEGMENTÓW budynku szkolnego

1.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót.

1.1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie robót związanych z demontażem i odtworzeniem istniejącej instalacji
odgromowej

1.1.4    Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
-  zwody  poziome-  ułożone  na  dachu  budynku  lub  zwodu  pionowego  zamocowanego  na

szczycie masztu, komina, wieży; Zwody poziome układa się na dachu w postaci pręta stalowego 8
mm. Pręt osadzony jest na kotwach

mocowanych  w  dachu.  Przy  układaniu  zwodów  poziomych  na  dachu  kierujemy  się
następującymi zasadami:

a) na dachu o szerokości mniejszej od 10 m układamy jeden zwód wzdłuż kalenicy,
b) na dachu o szerokości większej od 10 m należy ułożyć zwody wzdłuż kalenicy oraz wzdłuż

okapów.  Odległości  poziome  pomiędzy  zwodami  na  dachu nie  mogą być  większe  od  15  m.
Wszystkie metalowe konstrukcje znajdujące się na dachu należy połączyć z przewodami instalacji
piorunochronnej.  Wszystkie  inne  konstrukcje  niemetalowe  wystające  ponad  dach  np.  kominy,
wieżyczki, należy zaopatrzyć w zwody dodatkowe wykonane w postaci ramki z pręta stalowego i
połączone metalicznie z instalacją piorunochronną. Na

dachach krytych blachą nie układa się zwodów poziomych. W tym wypadku blacha dachu
wykorzystana jest jako zwód poziomy.

- uziemienie sztuczne lub naturalne- znajdujące się w ziemi;
-  złącze  kontrolne-  znajduje  się  na  każdym  przewodzie  odprowadzającym  na  ścianie,  na

wysokości około 1,8 m i służące do pomiaru oporności uziomu.
-  zwody pionowe krótkie -wykonuje się z prętów lub kształtowników stalowych o długości nie

przekraczającej 2 m i o przekroju minimum 100 mm. Zwody pionowe mocuje się na specjalnych
masztach  drewnianych  lub  stalowych  o  wysokości  masztu  tak  dobranej,  że  obiekt  chroniony
znajduje  się  w  strefie  chronionej.  Strefę  chronioną  zwodu  pionowego  określa  przestrzeń  wokół
masztu.  Przestrzeń ta ma kształt stożka, którego wysokość określona jest wysokością masztu h, a
promień podstawy = 1,5 h. Rozmieszczenie zwodów zależy od wielkości obiektu chronionego, a
liczba ich musi być tak dobrana, aby budowa znajdowała się całkowicie w strefie chronionej.

Przewody odprowadzające - układa się na zewnątrz budowli, na ścianach. Przewody te łączą
zwody poziome lub pionowe z  uziomem znajdującym  się  w ziemi,  W wypadku  dachu krytego
blachą  stanowiącą  zwód,  przewody  odprowadzające  należy  przyłączyć  do  krawędzi  dachu.
Liczba  przewodów  odprowadzających  zależy  od  wielkości  budynku.  Odległość  pomiędzy
przewodami powinna wynosić około 15 m licząc po obwodzie budynku. W budynkach małych o
długości nie przekraczającej 15 m wystarczy ułożyć

dwa  przewody  odprowadzające,  na  dwóch  przeciwległych  narożnikach  budynku.  W  razie
stosowania zwodów pionowych od każdego zwodu prowadzi się jeden przewód odprowadzający.

Uziemienie wykonane jest z przewodów uziemiających i uziomów. Przewód uziemiający ułożony
jest od złącza kontrolnego zmontowanego na ścianie na wys. około 1,8 m do uziomu zakopanego
w ziemi. Przewód uziemiający należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i osłonić
go do wysokości 1.5 m nad ziemią i do 20 cm pod ziemią za pomocą osłony wykonanej z rury lub
kątownika stalowego.  W instalacjach piorunochronnych stosuje  się uziomy sztuczne i  naturalne.
Uziomy sztuczne wykonywane są

jako poziome, pionowe lub mieszane stanowiące kombinację dwóch wyżej wymienionych.
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Uziom pionowy wykonany jest najczęściej z jednej lub kilku (najczęściej trzech) rur stalowych o
średnicy 40 mm i długości 3 m wbitych w ziemię tak, że górny koniec rury znajduje się 0,5 m pod
powierzchnią ziemi.

Odstępy pomiędzy rurami powinny wynosić około  3 m. Górne końce rur  łączy się w sposób
trwały z przewodem uziemiającym (najlepiej przez spawanie).

Uziom  poziomy otokowy  jest  najczęściej  stosowanym  uziomem  w  instalacjach
piorunochronnych. Wykonywany jest z taśmy stalowej o przekroju 2,5X20 mm dla budynków niskich
lub o przekroju 4X20 mm dla budynków wysokich. Taśmę zakopujemy w ziemi na głębokości średnio
0,7 m w odległości od

fundamentów budynku minimum 2 m. Zgodnie z obowiązującymi normami wartość oporności
uziemienia  nie  może  być  większa  od  10  omów.  Dla  najczęściej  występujących  warunków
gruntowych  oporność  tę  uzyskuje  się  już  przy  zakopaniu  w  ziemi  około  35  m  taśmy  stalowej.
Oczywiście jeżeli taśma zakopana będzie dłuższa, to uzyskamy lepsze warunki uziemienia.

Uziom poziomy promienisty składa się z kilku ramion wykonanych z taśmy stalowej o długości 6-
h20  m  każde,  rozchodzących  się  w  ziemi  promieniście  od  przewodu  uziemiającego.  Miejsce
połączenia ramion z przewodem uziemiającym wykonane jest najczęściej przez spawanie.

Uziom naturalny stanowi przede wszystkim zakopana w ziemi sieć wodociągowa wykonana z rur
stalowych połączonych metalicznie. Na uziom mogą być wykorzystane również inne rurociągi, z
wyjątkiem  rurociągów służących do przesyłania  gazów lub cieczy  palnych.  Najbardziej  jednak
zalecany jest uziom otoków, który omówiono wyżej.

1.1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

1.2     MATERIAŁY
Do wykonania instalacji  elektrycznej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany
wg wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Przewody instalacji odgromowej:

• Instalacja wykonana będzie z przewodów stalowych ocynkowanych
• Dostarczone  na  budowę  przewody  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  bez

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania

w budownictwie oznaczonym znakiem CE
•  Materiały  takie  jak  przewody,  wyłączniki  itp.  należy  dostarczać  na  budowę  wraz  ze

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi wytwórcy

1.2.1    Składowanie materiałów.
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy
atmosferyczne  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  lub  na  zewnątrz  odpowiednio,
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów.
Niedopuszczalne  jest  wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających
niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp.

1.3     SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  instalacji  powinien  wykazać  się  posiadaniem

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt ten powinien
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny
być odpowiednio przeszkolone.
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1.3.1    Zapewnienie jakości
Wymaganą  w projekcie  i  obowiązujących  przepisach  jakość  konstrukcji  powinien  zapewnić

wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i  montażu : nadzoru
technicznego  i  kontroli.  System  jakości  stosowany  przez  wykonawcę powinien  być  otwarty  na
dodatkową  kontrolę  ze  strony  zamawiającego  lub  organu  niezależnego,  w całym  procesie
realizacji  zamówienia.  Kontrola  ta  nie  zwalnia  wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  jakość
wykonanych robót. 

1.4     TRANSPORT
Materiały  i  sprzęt  mogą być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi

przez  Inżyniera-  Inspektora  Nadzoru,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.5     WYKONANIE ROBÓT

1.5.1    Wstęp
Wykonawca przedstawi  inspektorowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z :
•  projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robót oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych wydanymi przez ITB Warszawa z 2003r a zawartymi
w opracowaniu „Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych”,
•  przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
•  przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu prac
•  ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego

1.5.2    Wymagania ogólne
Zwody  poziome  nienaprężane  wykonać  drutem  Fe/Zn  o  średnicy  8  mm  na  uprzednio

zamocowanych uchwytach systemowych BLIFIX  zamontowanych do membrany dachowej EPDM i
uchwytów mocowanych do obróbek czap kominów Uchwyty BLIFIX  mocować co 80cm. Zwody
poziome nienaprężane do ścian kominów mocować za pomocą wkrętów rozporowych.

Wszystkie  elementy  budowlane  nie  przewodzące,  znajdujące  się  nad  powierzchnią  dachu
(kominy,  ściany  przeciwpożarowe,  attyki  itp.),  należy  wyposażyć  w  zwody  i  połączyć  z  siatką
zwodów zamocowanych na powierzchni dachu, natomiast wszystkie metalowe części budynku,
znajdujące  się  nad  powierzchnią  dachu  (kominy  wyciągi,  bariery  itp.),  należy  połączyć  z
najbliższym  zwodem  lub  przewodem  odprowadzającym.  Unikać  prowadzenia  zwodów  nad
wylotami kominów. 

Montaż, sprawdzenie  i pomiary instalacji odgromowej wykonać zgodnie z zaleceniami normy
PN-IEC 61024-1-2.

Po  wykonaniu  prac  montażowych  wykonać  pomiary  rezystancji  uziemienia  i  ciągłości
przewodów ochronnych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 30 Ω.

1.5.3    Wykonanie robót.

Przed przystąpieniem do remontu dachu należy zdemontować istniejącą instalację odgromową:
- rozkręcić wsporniki i zaciski
- demontaż przewodów
- zwinięcie przewodów w krążki 
- demontaż wsporników z podłoża

Po  zakończeniu  robót  pokrywczych  dachów  wybranych  segmentów  należy  odtworzyć
zdemontowaną instalację  odgromową wg stanu  sprzed remontu,  jednak każdy zwód poziomy
nienaprężany  przebiegający  przez  komin  podłączyć  z  dwóch  stron  do  naprężanych  zwodów
poziomych.
Naprężane zwody poziome podłączyć do istniejących przewodów odprowadzających.

1.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne".
Kontrola  winna  przebiegać  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  podanymi  w  STT,  a  sprawdzenie

i odbiór  robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
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Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Kontrola jakości robót będzie polegać na:
- oględzinach dostępnych części instalacji
- rozkręceniu lub rozłączenie połączeń złącza
- pomiarze rezystancji uziemienia i ciągłości przewodów ochronnych
- zabezpieczeniu powtórnym złącza przed korozją
- sporządzeniu protokołu z badań i pomiarów urządzenia odgromowego
- sporządzeniu metryki urządzenia odgromowego

1.7     OBMIAR ROBÓT.
1.7.1    Ogólne zasady.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Jednostką  obmiaru  dla  wykonania  instalacji  jest  metr  [m  ]  ,  natomiast  dla  pozostałych

elementów sztuka [szt.] lub komplet [kpl.].
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

przetargową,  ST  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze.  Obmiaru  robót  dokonuje
Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie  obmierzanych  robót  i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do
księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej  w  ST  lub  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową.

1.7.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca winien
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie Urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

1.7.3    Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

1.8     ODBIÓR ROBÓT

1.8.1    Zgodność robót z Projektem i SST.
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową

specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru

1.8.2    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

1.8.2.1 Dokumenty i dane.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST .
Podstawą  dokonania  oceny  ilości  i  jakości  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających są

następujące dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy

i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

1.8.2.2 Zakres.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem,
- Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.

1.8.3    Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.
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Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy

i akceptowanymi przez Inspektora,
Z prób montażowych należy sporządzić protokół oraz protokół odbiorczy końcowy.

1.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady płatności obmiaru podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

1.10     NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.   Ochrona  przed przepięciami atmosferycznymi  lub

łączeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC  61024-1-1:2001  Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady  ogólne.  Wybór  poziomów

ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  Zasady ogólne. Przewodnik B  -  Projektowanie,

montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych
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SST  1.1.4.    ROBOTY    REMONTOWE  ZNISZCZONYCH  WODAMI  OPADOWYMI  STROPÓW
OSTATNIEJ KONDYGNACJI.

1.1     WSTĘP

1.1.1    Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót remontowych części stropów i ścian ostatnich kondygnacji zniszczonych
przez  wody  opadowe  w  ramach  zadania  wykonania  REMONTU  POSZYCIA  I POKRYCIA
DACHOWEGO WYBRANYCH SEGMENTÓW budynku szkolnego

1.1.2    Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót.

1.1.3    Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu usunięcie uszkodzeń zniszczeń ścian i stropów powstałych w wyniku zalewania
przez wody opadowe :

- oczyszczenie ścian i stropów ze zniszczonych tynków
- dezynfekcja oczyszczonych powierzchni preparatem grzybobójczym Altax
- położenie nowych tynków
- zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną

Wymaga się by roboty budowlane były wykonane zgodnie z:
- dokumentacją projektową
- sztuką budowlaną
-  dziennikiem  budowy,  zawierającym  zapisy  dotyczące  międzyoperacyjnych  odbiorów

poszczególnych  robót  zanikających,  a  także  udokumentowanych  zmian  wprowadzonych  w
trakcie wykonywania robót

- protokołami badań materiałów przeprowadzonych zgodnie z normami
- Polskimi Normami, normami branżowymi.

1.1.4    Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót są podane w ST-1.0.0. „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.

1.2     MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 1.1.4. powinny być
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
-  certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
-  certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
-  atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.
Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów  budowlanych  zgodnie  z  ustawą,

wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora.

1.2.1    Przyjęte materiały
Preparat grzybobójczy Altax
Tynki cementowo-wapienne III kat.
Uniwersalny preparat gruntujący
Farba emulsyjna w kolorze białym

1.2.2    Składowanie materiałów.
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy
atmosferyczne  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  lub  na  zewnątrz  odpowiednio,
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów.
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Niedopuszczalne  jest  wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających
niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp.

1.3     SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie

ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

1.4     TRANSPORT
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.
Materiały  i  sprzęt  mogą być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi

przez Inżyniera- Inspektora Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

1.5     WYKONANIE ROBÓT

1.5.1    Wstęp
Wykonawca przedstawi  inspektorowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2    Wykonanie robót.
Po  zbiciu  tynków  i  oczyszczeniu  ścian  i  stropów  z  kurzu  usunąć  plamy  z  rdzy,  tłuszczu  itp.

Następnie powierzchnie zdezynfekować preparatem grzybobójczym Altax oraz zastosować środki
chemii budowlanej zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.

Roboty tynkarskie
Tynki i okładziny należy wykonywać w temperaturze od + 5 0  C do 25 0 C i osłaniać świeżo

wykonane wyprawy przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych przez dwa dni.
Obrzutkę na podłożach ceramicznych, i betonowych należy wykonywać z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka
pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4mm.
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą
przesuwaną stale w jednym kierunku. Na warstwę narzutu nie narażoną na zawilgocenia należy

stosować  zaprawę cementowo  wapienną  1:2:10  o  konsystencji
odpowiadającej 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Gładź  należy  nanosić  po związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas

zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  Zaprawa  do
wykonania gładzi powinna być wykonana z użyciem piasku drobnego o uziarnieniu 0,25-0.5 mm
jako cementowo wapienna o stosunku 1:1:4 przy tynkach nie narażonych na zawilgocenie.

Gładź należy zacierać jednolicie packą tynkarską gładką.

Roboty malarskie.
Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnię,  naprawić

uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie  jeżeli  jest  wymagana  duża  gładkość
powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować.

Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc
naprawionych.
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie
większa, niż 4%. Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować
powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie
wyższej niż + 22°C.
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1.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne".
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki

budowlanej
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i  urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i
poza  placem  budowy.  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z
wymaganiami  Norm  lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie
uprawnienia.

Kontrola powinna obejmować następujące badania:
-  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  (Badanie  powinno  polegać  na

porównaniu  wykonanego  pokrycia  z  projektem  technicznym  oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej
zgodności  za  pomocą oględzin  i  pomiaru,  w odniesieniu do robót  zanikających na podstawie
protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy)

-  sprawdzenie podłoża (Badanie  to  powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do
robót, a wyniki tego sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru)

- sprawdzenie materiałów (Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w
dzienniku  budowy  oraz  atestów  lub  wyników  badań  kontrolnych  sprawdzających  zgodność
użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB)

1.7     OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Jednostką obmiarową jest :
-  dla tynków, robót malarskich, izolacyjnych – 1 m 2 ,

1.8     ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są podane w ST-1.0.0. „Specyfikacja Techniczna –
Ogólna”.

Polega na ocenie wykonania  zakresu  robót  objętych  umową i  kosztorysem  ofertowym  pod
względem ilości, jakości i kosztów.

Odbiór robót tynkarskich
Odbiór prac należy przeprowadzić po przez sprawdzenie:
•ukształtowania  powierzchni,  krawędzi  przecięcia  powierzchni, wielkości odchyleń płaszczyzn

i krawędzi tynków od pionu i poziomu.
•ilości i wielkości pęknięć – dopuszczalne tylko woskowate rysy
skurczowe
•miejscowych zagłębień i nierówności
•występowania wykwitów roztworów soli z podłoża i pleśni.
•występowania trwałych śladów zacieków na powierzchni tynków.
•odstawania  odparzeń  i  pęcherzy  powstałych  w  skutek niedostatecznej przyczepności tynku

do podłoża.

Odbiór robót malarskich
Badania  powłok  malarskich  przy  odbiorach  należy  przeprowadzać  po  zakończeniu  ich

wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach dla powłok emulsyjnych oraz nie wcześniej niż 14 dni dla
powłok pozostałych.

Odbiór robót malarskich składa się z dwóch etapów. Pierwszy jest odbiór podłoża  a  następnie
powłok  malarskich. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt. 1.5.2. W przypadku kiedy
odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed
gruntowaniem oczyścić.

Odbiór  robót malarskich należy przeprowadzić zwracając uwagę na równomierne rozłożenie
farby, jednolite natężenie barwy, brak plam, smug i prześwitów, pęcherzy, odstających płatków
powłoki,  zacieków, widocznych śladów pędzla itp.,  Sprawdzeniu odbiorowemu podlega równie
odporność powłok  na  wycieranie  polegające na lekkim kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
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Kolejne sprawdzenie to  przyczepność powłok  malarskich do podłoża polegające na próbie
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

Należy  również  sprawdzić  odporność  powłok  malarskich  na  zmywanie  wodą  które   należy
przeprowadzić  po  przez  kilkakrotne  przetarcie  powierzchni  powłoki  miękką  mokrą  szczotką  lub
szmatką.

Brak wymienionych wcześniej zjawisk kwalifikuje malowane powierzchnie do powłok o dobrej
jakości wykonania

1.9     PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady płatności obmiaru podano w ST-1.0.0 „Specyfikacja Techniczna – Ogólna

1.10     NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych.
PN-EN 10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie próbek
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne
na czynniki chemiczne.
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