SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiana zniszczonego pokrycia połaci dachowej objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Nazwa zamówienia:

Remont dachu w ramach projektu pn. Remont dachu i elewacji dawnego Kolegium Jezuickiego
w Jeleniej Górze.

wymiana zniszczonego pokrycia połaci dachowej objętego postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego

Obiekt:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku Kolegium
Jezuickiego z przeznaczeniem na szkołę w Jeleniej Górze
Adres:

ul. Kopernika 1, dz. nr 142/2 i 143/2, AM-1, obręb 0018 Jelenia Góra
Inwestor:

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
ul. Kopernika 1 58-500 Jelenia Góra
Kod WIODĄCY CPV:

45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

Spis zawartości tomu:
A.
B.
C.
D.

koordynował
Józef KACAŁA

Tabela kodów głównych CPV
Charakterystyka techniczna obiektu
Wymagania ogólne
Szczegółowe specyfikacje techniczne

data

podpis

15 grudnia 2014 r.
(aktualizacja)

Jelenia Góra, 15 grudnia 2014 r.

1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiana zniszczonego pokrycia połaci dachowej objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

SPIS TREŚCI

A. TABELA KODÓW CPV

B. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU
C. WYMAGANIA OGÓLNE.
D. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
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KODY GŁÓWNE ROBÓT
WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

GRUPA

KLASA

KATEGORIA

45.20.00.00-9

OPIS
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej

45.26.00.00-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45.26.10.00-4
45.26.11.00-5
45.26.12.10-9
45.26.12.13-0
45.26.13.20-3
45.26.14.00-8
45.26.14.10-1
45.26.14.20-4
45.26.19.10-6
45.26.19.20-9
45.26.26.50-2
45.31.23.10-3
45.42.20.00-1

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Wykonywanie konstrukcji dachowych
Wykonywanie pokryć dachowych
Kładzenie dachów metalowych
Kładzenie rynien
Pokrywanie
Izolowanie dachu
Uszczelnianie dachu
Naprawa dachów
Konserwacja dachów
Okładziny, wykonanie obróbek blacharskich
Ochrona odgromowa
Roboty ciesielskie przy więźbie dachowej
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Rozdział I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZADANIA

Przedmiot opracowania
Remont dachu w ramach Projektu
pn. „Remont dachu i elewacji dawnego budynku Kolegium Jezuickiego w Jeleniej
Górze”.
Etap II: wymiana zniszczonego pokrycia połaci dachowej mająca wpływ na destrukcję
techniczną obiektu, wymagająca natychmiastowych prac – ok. 638, 11 m.kw.
Opis stanu istniejącego
Dawny budynek kolegium jezuickiego usytuowany jest na parceli przylegającej do płn. - wsch.
odcinka dawnych murów obronnych starego miasta.
Historia obiektu jest ściśle związana z jezuitami, którzy przybyli do Jeleniej Góry w 1650 roku.
Dokładna data powstania tej reprezentacyjnej budowli nie jest znana. Podawana prze A.
Zaorską data 1669 nie odpowiada formom stylistycznym występującym w tym obiekcie,
aczkolwiek nie wykluczone, że totalna rozbudowa przez dodanie dwóch skrzydeł w poł. XVIII
wieku zachowała jakieś fragmenty obiektu z tego czasu. Drugi remont przeszedł obiekt w roku
1850. Z tego okresu pochodzi klatka schodowa w skrzydle zachodnim i reprezentacyjna sala
na I piętrze. Również przeprowadzony remont w latach 1972-75 zatarł resztki dekoracji
wcześniejszych. Po kasacji zakonu jezuitów skrzydło wschodnie było używane do zakończenia
wojny jako więzienie. Jest to budowla późno barokowa założona na planie podkowy. Do
głównego prostokątnego korpusu ze środkowym ryzalitem przylegają pod kątem prostym
wysunięte mocno skrzydła tworzące wewnętrzny dziedziniec otwarty od południa. Elewacja
środkowa zaakcentowana lekko wysuniętym, pięcioosiowym ryzalitem, zwieńczonym
odcinkowo zamkniętym tympanonem. Pole wewnętrzne frontonu wypełnia sztukateria o
motywach rokokowych z kartuszem po środku. Po obydwu stronach tympanonu istnieje
kurtynowa balustrada. Ponad naczółkiem wznosi się mansardowy dach z dwiema lukarnami.
Obecnie skrzydło wschodnie budynku pozostaje w dyspozycji zakonu sióstr Magdalenek,
pozostała część budynku jest wykorzystywana na cele usługowe i na potrzeby parafii.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2128/649/J z dnia 04.08.1980.
Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa płaska o połączeniach podłużnych na rąbek stojący
pojedynczy, poprzeczne- rąbek leżący. Pokrycie nie jest pokryciem pierwotnym – oryginalny
łupek i dachówka zostały wymienione podczas remontu w czasie użytkowania. Wykazuje duży
stopień zużycia- szczątki łuszczącej się farby pokrycia nie zabezpieczają już materiału pokrycia,
który w dużym stopniu wykazuje korozję włącznie z połączeniami i obróbkami koszy i okapu nie spełnia swojej roli, wykazuje nieszczelności - do demontażu. Rynny okapowe oraz obróbki
gzymsów elewacyjnych wykazują duże zużycie materiału i nie spełniają swojej roli wypaczone
na rynhakach, nie odprowadzają wody do koszy i rur spustowych. Powyższe oraz
nieszczelności połączeń obróbek blacharskich gzymsów doprowadziły do sukcesywnego
zawilgacania materiału tynkowego i murowego gzymsów co doprowadziło w wielu miejscach do
odparzeń, spękań, zniszczeń i ubytków. Nieszczelności pokrycia dachowego spowodowały
duże zniszczenia deskowania dachu.
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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
Zakres prac obejmuje remont części dachu, a w szczególności:
- wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy miedzianej – ok. 638,11m.kw.
- wymiana deskowania pod istniejącym pokryciem z blachy na deskowanie z drewna iglastego
gr.2,8cm, wykonanie folii paroprzepuszczalnej na krokwiach oraz kontrłat 6x5cm (przestrzeń
wentylacyjna
- docieplenie dachu,
- wykonanie pięć lukarn nr 1 na dachu o kącie nachylenia 29 stopni , drewno C27
- wykonanie jednej lukarny nr 2 na dachu o kacie nachylenia 42-43 stopnie, drewno C27
- montaż okien wyłazowych typu Velux Velta lub inne równoważne o nie gorszym
współczynniku przenikania ciepła, ław i stopni kominiarskich,
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, okapników zewnętrznych).
-obudowa przewodów wentylacyjnych powyżej połaci dachowej płytami OSB wodoodpornymi
gr. 2,4cm na ruszcie drewnianym + styropian gr. 5cm + tynk cementowo wapienny gr.1cm.
(zwieńczenie kominów wykonać w postaci systemowych nasad kominowych z laminatu
poliestrowo szklanego malowanego na kolor jasno szary)
- wykonanie instalacji odgromowej na wykonanej połaci dachowej i pomiarów ochronnych
Zakres prac został przedstawiony w postaci zaznaczenia kolorem czerwonym i niebieskim na
załączonym Rzucie dachu – rys. 8/A/16 oraz na rys. 5/A/17 – plik oznacz. jako [6] i [7].
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Wymagania Ogólne

Rozdział II

ST. B 00.00.00

SPIS TRESCI

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE ......................................................................................... 3
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3. SPRZĘT ............................................................................................................. 11
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5. WYKONANIE ROBÓT........................................................................................ 12
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT ......................................................................... 12
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................... 17
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................... 18
9. PODSTAWA PŁATNOSCI ................................................................................. 20
10. PRZEPISY ZWIAZANE .................................................................................... 22

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB -Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy
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1. Założenia ogólne
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robot budowlanych, w ramach Projektu pt:
Remont dachu w ramach Projektu pn. „Remont dachu i elewacji dawnego budynku
Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze”.
Etap II: wymiana zniszczonego pokrycia połaci dachowej mająca wpływ na destrukcję
techniczną obiektu, wymagająca natychmiastowych prac – ok. 638, 11 m.kw.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zawiera wymagania wspólne dla robót opisanych
w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót
w obiektach budowlanych.
1.3. Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:
- wymagania ogólne ,stanowiące treść Rozdziału II , wspólne dla robot objętych specyfikacją
techniczną (ST)
- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Zawarte w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
- Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
Dawny budynek Kolegium Jezuickiego z przeznaczeniem na szkołę w Jeleniej Górze przy ul. Kopernika 1,
dz. nr 142/2 i 143/2, AM-1, obręb 0018 JELENIA GÓRA 1.

- Robotach remontowo - budowlanych - należy przez to rozumieć prace polegające
na Remoncie dachu i elewacji dawnego budynku Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze”.
I część: wymiana zniszczonego pokrycia połaci dachowej mająca wpływ na destrukcję techniczną
obiektu, wymagająca natychmiastowych prac – ok. 350 m.kw.
- 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 takie 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 nieruchomości 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 robot
budowlanych.
- Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję~ administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
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- Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowy i końcowych, w miarę;
potrzeby. rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książki; obmiarów,
a w przypadku realizacji i obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
- Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację; budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
- Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną oceną; techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
- Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
- 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 wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
- Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
- 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 kwoty; należności wnoszone 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.
- Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robot 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, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania
niezbędnych badan 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 robot, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
- Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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- Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
- 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 robot
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robot
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 i aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
- Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej
- Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania realizacji
kontraktu
- Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę; robot, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;.
- Wykonawcy – osoba wyłoniona w postępowaniu przetargowym do realizacji kontraktu
- Zamawiającym – osoba udzielająca zamówienia w ramach kontraktu
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokument.
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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, poda lokalizację
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa do celów opracowania ofert.
Zawiera rysunki i podstawowe informacje techniczno – technologiczne (wybrane z projektu
budowlanego) pozwalające na ustalenie lokalizacji, zakresu rzeczowego i charakteru Robót.
1.5.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy.
Wykonawca po przyznaniu kontraktu otrzymuje od inspektora nadzoru 2 egz. Dokumentacji
Projektowej (Projekt budowlany) na roboty objęte kontraktem.
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1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowią załączniki do 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 kolejność ich
ważności wymieniona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną
część dokumentacji przetargowej.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszę być jednorodne i wykazywane zgodnie z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. dozorców, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych użytkowników.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest
włączony w umowną cenę
1.5.6. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne 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. a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.
c) możliwości powstania pożaru.
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
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i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-czone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi. kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 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.
1.5.9 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.
1.5.10. 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 warun-kach 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.
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, 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 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
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
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 robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Nie dotyczy zakresu przedmiotu zamówienia.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót. w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko. licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrąbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
3.1 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 lub jeżeli jest wymagane: w programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, być zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt. Po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały 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.
5. Wykonanie robót
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową.
Wymaganiami SST, jeżeli jest wymagane: PZJ i projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru Planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót gdy
stwierdzona zostanie
nieodpowiednia jakość tych materiałów.
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6.3. Pobieranie próbek
- nie dotyczy zakresu objętego przedmiotem zamówienia
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
- nie dotyczy zakresu objętego przedmiotem zamówienia
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę:.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są
Niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 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 lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881, z późn.zm.)
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności datę przekazania Wykonawcy terenu
budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienienia przez
Inspektora nadzoru, harmonogram robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatury powietrza w okresie
wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące
jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- jeżeli takie wystąpią, inne istotne informacje o przebiegu robót.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Inspektor nadzoru nie ma prawa do wydawania poleceń
pociągających za sobą roszczenia finansowe Wykonawcy. Takie polecenia, dla swej ważności.
wymagają akceptacji Zamawiającego. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
3. Dokumenty laboratoryjne
- nie dotyczą robót objętych przedmiotem postępowania
4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w ww. punktach następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy.
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót.
e) protokoły z narad i ustaleń.
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiary robot będą określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane ST w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach ,
KNNR-ach, Normach zakładowych
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot 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 robot.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedstawionych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi –
jeżeli takie wystąpiły
2- szczegółowe specyfikacje techniczne
3- Dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały)
4- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ)
5- 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.
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8.4.3. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawniły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robot".
9. Podstawy płatności
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest umowna cena podana przez
Wykonawcę w ofercie i przyjęta przez Zamawiającego w umowie.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje
- 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,
- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – jeżeli taka potrzeba wystąpi,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia dojścia do budynku ( wygrodzenie,
daszki zabezpieczające, przejścia, kładki, etc.)
- urządzenia pomocnicze i zabezpieczające, rusztowania,
- koszty zagospodarowania terenu budowy i jego likwidacji po zakończeniu robót,
- koszty wywozu i utylizacji wyprodukowanych odpadów przez Wykonawcę,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2 Zakres stosowania SST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku
małych prostych robót drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac
związanych z robotami rozbiórkowymi a w szczególności:
Rozebranie pokrycia dachowego i obróbek gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku
Rozebranie wyłazów dachowych
Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu
Rozebranie elementów więźb dachowych i deskowanie dachu z desek na styk
wywiezienie i utylizacja materiałów dachowych, gruzu, drewna i stolarki otworowej z rozbiórek
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podana w ST. B
00.00.00.Wymagania Ogólne.
3. Sprzęt
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Rozbiórki należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi i narzędzi ręcznych
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne.
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne.
Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne.
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5. Wykonanie robót
Wykonanie robót rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy
robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki lub wyburzenia.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wykonać
przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami bhp na
stanowisku oraz wokół bezpośredniej strefy przy obiektowej.
Przygotowanie stanowiska polega na ustawieniu stemplowań, pomostów roboczych, urządzeń
pomocniczych i zabezpieczających oraz przewidzianych rusztowań.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacją projektową.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady jakości robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne.
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów, sprawdzeniu
prawidłowości wykonania rusztowań i stemplowań. Kompletności wykonania prac zgodnie
z dokumentacją. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych muszą być odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika budowy. Nie można
rozpoczynać kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do Dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne.
Jednostka obmiaru jest m3/m2/szt/mb. rozbieranych lub wyburzanych elementów. Do obliczenia
ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości rozbiórek wg. dokumentacji opisowej i rysunków.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne.
8.1 Zgodność robót z dokumentacją opisową i SST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją opisową, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru budowy w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacja i SST,
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru.
8.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku
budowy zakończenia robót rozbiórkowych i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne.
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KONSTRUKCJE DREWNIANE – NAPRAWA I UZUPEŁNIENIA WIĘŹBY, KONSTRUKCJA
LUKARN, DESKOWANIA I KONTRŁATY

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru uzupełnienia i przebudowy konstrukcji drewnianych dachu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
1. Konstrukcje uzupełniające dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej –uzupełnienie
wymianów o przekroju poprzecznym drewna: 8*16 cm
2. Konstrukcje lukarn z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - słupy ,płatwie stężenia, krążyny wg projektu wykonawczego lukarn
3. Poszycie wewnętrznych ścian lukarn z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm
4. Paroizolacje z folii
5. Poszycie ścian lukarn z płyt wodoodpornych (np. OSB) grub. 12 – 15 mm
6. Okładziny izolacyjne lukarn z wełny mineralnej gr. 8 cm
7. Okładziny izolacyjne lukarn ze styropianu gr. 5 cm
8. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej gr. 28 mm, z
wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych Velux Velta lub innych równoważnych o nie
gorszym współczynniku przenikania ciepła
9. Poszycie ścian kominów wentylacyjnych ponad dachem z płyt wodoodpornych (np. OSB)
grub. 24 mm
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Wymagania ogólne.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją
ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa
tabela.
Oznaczenie
Zginanie
Rozciąganie wzdłuż
włókien
Ściskanie wzdłuż
włókien
Ściskanie w poprzek
włókien
Ścinanie wzdłuż
włókien
Ścinanie w poprzek
włókien

Klasy drewna
C27
27
0,75

C33
33
0,75

20

24

7

7

3

3

1,5

1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze,
zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
niedopuszczalna
Chodniki owadzie
niedopuszczalne
Szerokość słojów
Oblina

C33
do 1/4
do 1/4
do 7%
1/3
1/1

C27
1/4 do 1/2
1/4 do 1/3
do 10%
1/2
1/1

4 mm
6 mm
dopuszczalna na długości dwu krawędzi
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości

Krzywizna podłużna:
a) płaszczyzn

30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków
10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość
6% szerokości
Krzywizna poprzeczna
4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej
niż:
–
dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
–
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
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odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

w szerokości: do +3 mm lub do –1mm

w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
–
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
–
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm:

w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
–
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
–
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3 mm i –2 mm.
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
2.2. Łączniki mechaniczne - ocynkowane ogniowo
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania
norm zharmonizowanych PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe
2.2.2. Śruby – ocynkowane ogniowo
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym
Śruby z łbem kwadratowym
2.2.3. Nakrętki – ocynkowane ogniowo
Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne

Nakrętki kwadratowe
2.2.4. Podkładki pod śruby – ocynkowane ogniowo
Należy stosować: Podkładki kwadratowe
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym

Wkręty do drewna z łbem stożkowym

Wkręty do drewna z łbem kulistym
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989 r.

Środki do ochrony przed grzybami i owadami

Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
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2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane
w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją
producenta.
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować
od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co
najmniej 20 cm od podłoża.
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na
podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie,
w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw
podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające
z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna
przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone
od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji.
Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy
pionowe.
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np,
kratownic) mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie
powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm
od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla
składowania elementów poziomych.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem
czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do Dziennika budowy.
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane:
• w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów
z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
• w zapisach w Dzienniku budowy,
• w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub
w specyfikacji technicznej.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.
5.1. Zasady ogólne
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym
(dokumentacją techniczną).
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę NI. Stosowanie klasy
tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia
niezawodności konstrukcji, o poważnych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji
o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe.
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości
podanych w dokumentacji technicznej.
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości elementu
nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych poniżej:

± 0,1 mm przy wymiarze od O do 5 mm,

± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

± l ,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości
z systemem zakładowej kontroli jakości.
5.2.Więźba dachowa
5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3.Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej
jak 0,5 mm.
5.2.4.Dopuszcza się następujące odchyłki:
w rozstawie krokwi:
 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
 w długości elementu do 20 mm
 w odległości między węzłami do 5 mm
 w wysokości do 10 mm.
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o ile
projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami.
Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony
spływu wody po połaci dachowej, powinny być wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie ułożone ze
spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki, poza komin. Deski odbojów powinny być układane na styk.
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5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.2.6. Deskowanie połaci dachowych
 Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.
 Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny
stykać się tylko na krokwiach.
 Deskowanie pod pokrycie papowe i blachą powinno być układane na styk.
 Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymagania- mi podanymi w punkcie 5.
6.1.Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na
podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku
budowy.
Badanie elementów przed montażem obejmuje:

sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,

sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za
pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności
drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:

zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,

prawidłowość wykonania połączeń,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementów,

prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,

prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach
budowy na podstawie: oceny jakości stosowanych materiałów, warunków klimatycznych
w pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie, zgodności przebiegu klejenia
z technologią producenta kleju, w tym ilości zużytego kleju naniesionego na klejone
powierzchnie, czasu otwartego i zamkniętego klejenia, poprawności docisku, czasu
klimatyzowania elementów pod dociskiem i po jego zwolnieniu,
sprawdzenia, czy nie występują rozwarstwienia spoin.
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem
ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą
stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką na losowo wybranych elementach, na przykład
dźwigarze.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na
skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między łatą i
powierzchnią lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1 mm.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
konstrukcja – ilość m3 wykonanej konstrukcji.
poszycie – powierzchnia wykonana w m2.

26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiana zniszczonego pokrycia połaci dachowej nad wejściem do skrzydła zachodniego dawnego budynku Kolegium Jezuickiego

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte ST.B.05.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna stanowią
następujące dokumenty: projekt techniczny, Dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

pełną dokumentację powykonawczą,

protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w Dzienniku budowy
dotyczące wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających,

wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,

pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora
nadzoru.
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu.
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

zgodności z dokumentacją techniczną,

prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,

prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,

prawidłowości wykonania złączy,

prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,

nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu.
Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji,
w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej
użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej
zaleceń.
Protokół odbioru powinien zawierać:
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- wnioski dotyczące dalszego postępowania.
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne.
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ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku tzn.:
Zakres robót niezbędnych do wykonania kontraktu:
- Folie wstępnego krycia (np. FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
- Pokrycie dachów blachą miedzianą grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu
57 cm
- Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m i średnicy 20 cm z podkładem,
kołnierzem i kołpakiem, z blachy cynk- tytan. grub. 0,60 mm
- Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z cynk- tytan. patynowaną, grub. 0,60 mm, o średnicy:
15 cm
- Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynk- tytan. patynowaną, grub. 0,60 mm, o średnicy:
12 cm
- Obróbki z blachy cynk- tytan grub. 0,60 mm. patynowaną

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być
produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.
Materiały stosowane do robót dekarskich do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej
powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z aprobatą
techniczną lub z Polską Normą.
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:
 mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone
znakowaniem CE,
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- mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa.
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się znajdować
termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
Przyjęcie materiałów na budowie.
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
 projekt techniczny,
 dokumenty od producenta,
 sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
 sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny powinien
zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę mogą być
przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji
dotyczącej odstępstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę
katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami
norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,
są właściwie opakowane i oznakowane,
spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat
na znak bezpieczeństwa.
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3. Blacha tytan-cynk grub 0,60 mm, patynowana
 blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,60 mm, arkusze owym. 1000x2000 mm.
Przechowywanie materiałów:
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.Wymagania ogólne.
Materiały do wykonywania robót dekarskich powinny być przewożone środkami transportu w
sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Sposób transportu i składowania materiałów dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami
producentów.
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5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, lat lub płatwi powinno być dostosowane do
rodzaju pokrycia
- równość powierzchni deskowania. powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci
dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem
elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.
Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Każdy podkład z desek/ papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
- deski powinny być zabezpieczane przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone strona
dordzeniową ku górze.
Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna
być większa od 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać sie na
krokwiach. Deski należy układać "na pióro" i "wpust" lub na przylgę. Szczeliny miedzy deskami nie
powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy
większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.
- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu
gwoździami,
- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć
z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie.
Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną
o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy
zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy
o przekroju trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.
Wytrzymałość i sztywność podłoża
Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoża, należy przestrzegać następujących
zaleceń:
1.Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie
wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego.
2. Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o długości
3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku
równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
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w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.
- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości 30 cm, przy oknach, wokół kominów
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,
 podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.
-

5.2. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producenta
5.2.1. Pokrycia z blach płaskich
Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować sie do następujących zaleceń:
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1.
- roboty blacharskie z blach miedzianych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C.
Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo- wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki.
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pękniecie
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
5.3. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej.
Arkusze z blachy zaleca sie ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.
Arkusze blachy powinny być łączone:
a) w złączach prostopadłych do okapu-na rąbek stojący lub zwijany
b) w złączach równoległych do okapu -na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm;
dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały sie ze
sobą powierzchnią, lecz tylko krawędziami zgięcia na całej swej długości; języki blaszane
powinny być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać sie o deskowanie;
rozstaw języków nie powinien być większy od 46 cm,
c) w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na
ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem
połaci na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm. bez języków, lecz z przylutowaniem
do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm
do 50 mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 mm.
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania ząbkami w odstępach nie większych niż
30 cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a ząbki powinny być wykonane z blachy grubszej niż
blacha pokrycia.
Okap powinien być przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu.
5.4.Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody
z obszaru dylatacji.
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane
w elementy wieloczłonowe,
b) połączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane
na całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane
w elementy wieloczłonowe,
b) połączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
Instalacja odgromowa uziemiająca
a) instalacja piorunochronna wykonać w postaci zwodów poziomych nienaprężonych na
uchwytach przy pomocy drutu Fe/Zn fi 8mm,
b) zwody pionowe wykonać drutem Fe/Zn fi 8mm , na istniejącym tynku,
c) zaciski kontrolne wykonać na wysokości ok.1,5m w puszkach podtynkowych
d) przewód uziemiający FE/Zn 30x4mm połączyć w otok
Przewody uziemiające należy wykonać poprzez spawanie, przy czym długość spawu
powinna być równa co najmniej podwójnej szerokości taśmy.
e) na kominie wykonać rożki,
f) uziom otokowy połączyć z uziomem fundamentowym.
Po zakończonych pracach wykonać pomiary kontrolne- sprawdzające skuteczność ochrony w
przypadku uderzenia pioruna.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.
6.3. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia.
6.4. Kontrola wykonania pokryć
6.4.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z wymaganiami specyfikacji i dokumentacji projektowej. 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,
Uznaje sie, ze badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
oraz dokumentacji projketowej.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
–
dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni,
b)
dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
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:
- podłoża (poszycie z desek),
 jakości zastosowanych materiałów,
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna( projektowa),
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich, połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogólne.
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