Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Obiekt: Budynek mieszkalny - remont pokrycia dachu
Adres : ul. Żeglarska 56, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
OST-00-0l Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych przewidywanego remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Żeglarskiej 56
według szczegółowej specyfikacji technicznej SST,
OST-00-02 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz jako dokument
przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego .
OST-00-00 Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną
SST-RP-01Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
SST-BCBP-02 Roboty ciesielskie , blacharskie , pokrywcze
SST-EP-03 Roboty elektryczne instalacji piorunochronnej
OST-00-04 Dokumentacja techniczna i prawna
Obiekt nie posiada inwentaryzacji konstrukcji dachu, nie posiada PT Architektury . Obiekt posiada
zgłoszenie . Wykonawca winien zawrzeć umowę z zamawiającym o roboty budowlane z uwzględnieniem
warunków prowadzenia robót z klauzulą dotyczącą kwalifikacji kierownika budowy oraz jego przynależności
do Izby Inżynierów
Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy wykonawcy. Kierownik budowy z chwilą przyjęcia
obowiązków przekaże zamawiającemu plan BIOZ z wykazem pracowników własnych i oświadczeniem
podwykonawców o staniem zatrudnienia do poszczególnych robót .
Przez dokumentacje powykonawczą rozumie się aprobaty, deklaracje zgodności , certyfikaty.
Z każdej palety dachówki i cegły wykonawca przedłoży zamawiającemu certyfikat producenta wyrobu.
OST-00-O5 Materiały
Do wbudowania należy używać materiałów posiadających aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz atesty.
Wyroby powinny również posiadać gwarancje, które należy przekazać zamawiającemu po zakończeniu robót.
W szczególnych przypadkach zamawiający może zażądać zbadania wyrobu w notyfikowanej placówce
potwierdzając pobranie próbek protokolarnie w obecności wykonawcy.
Dokumentacje powykonawczą wykonawca przedłoży wraz ze spisem załączonych dokumentów .
OST-00-06 Sprzęt
Do wykonania robot należy stosować sprzęt specjalistyczny sprawny technicznie tj. · wyciąg do podawania
dachówki cegły i zaprawy
• sprzęt transportowy(ciągnik z przyczepą lub wywrotka 5-I5t)
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• maszyny budowlane -rusztowanie, zsyp budowlany, betoniarka 50dm
• elektronarzędzia (szlifierka kątowa , piła łańcuchowa elektryczna lub inna piła elektryczna- ręczna ,
wiertarka, wkrętarka , pilarka ręczna , lutownice elektryczne lub gazowe , nożyce do blachy, giętarka do
blachy)
• podstawowe narzędzia specjalistyczne ręczne (młotki, przecinak, łapki ciesielskie, szczypce blacharskie
zaginadła )
OST- 00- 07 Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Roboty zanikające należy każdorazowo
zgłaszać zamawiającemu do odbioru. Ustalenia dotyczące organizacji robót wykonawca uzgodni z
zamawiającym w protokole przekazania budowy.
OST-00-08 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót nastąpi po pisemnym zgłoszeniu robót do odbioru przez wykonawcę. Zamawiający
ustali datę odbioru i powiadomi wykonawcę oraz członków komisji o terminie odbioru końcowego . Usunięcie
ewentualnych usterki zostanie potwierdzone protokolarnie przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany
jest do przeglądów w ramach rękojmi i gwarancji o których zostanie powiadomiony przed upływem terminu.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

SST-RP-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWACZE
SST-RP-01-1 Przedmiot specyfikacji

Roboty budowlane rozbiórkowe pokrycia dachu 100% (dachówka karpiówka w koronkę ) , łacenia dachu
100%, , obróbek blacharskich, rynien z blachy nadającej się do użytku.
SST-RP-0l-02 Materiały
Materiały użyte do robót rozbiórkowych to głównie tarcica na pomosty, daszki oraz stemple gwoździe, maty i
folia do robót zabezpieczających teren rozbiórki przed możliwymi zagrożeniami.
SST-RP-0l-03 Sprzęt
• wyciąg do transportu gruzu i dachówki
• rusztowanie elewacyjne z pionem komunikacyjnym
• zsyp do gruzu
• zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów
• młoty ręczne, przecinaki, łapki ciesielskie
SST-RP-0l-04 Transport
Środki transportowe typu ciągnik z przyczepą lub wywrotka powinny być dostosowane do warunków
komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizją lokalną (zawracanie , rozładunek , plac do składowania
materiałów,
SST-RP-Ol-05 Wykonanie robót Wykonanie robót :
• wykonanie daszków zabezpieczających i zsypu do gruzu
• montaż zsypu i rynien do zsypu gruzu i dachówki
• rozbiórka kominów
• rozbiórka pokrycia dachu z usunięciem gruzu za pomocą zsypu
• rozbiórka łacenia
• rozbiórka obróbek blacharskich i rynien z blachy nie nadającej i nadającej się do użytku, wywiezienie gruzu i
złomu
SST-RP-0l-06 Kontrola jakości robót i warunki wykonania robót
Wykonawca każdorazowo zgłasza pisemnie zamawiającemu poprawność wykonania daszków ochronnych
zsypów i rusztowań dokonując wspólnych oględzin robót .
Wykonawca nie może samowolnie demontować lub montować elementów konstrukcji dachu lub wyposażenia
istniejącego . Wykonawca musi rozliczyć materiał pochodzący z rozbiórki i zdatny do dalszego wbudowania
.Częstotliwość kontroli jakości zostanie ustalona przez zamawiającego . Usterki w trakcie budowy wykonawca
usunie na bieżąco a wadliwe materiały będą wymienione na koszt producenta składającego deklarację
zgodności lub inne dokumenty gwarancyjne.
SST-RP-0l-07 Obmiar robót
Wykonawca każdorazowo dokonuje obmiaru robót zanikających . Warunki dokonywania obmiarów podane są
w katalogach KNR, KNNR i innych wydawnictwach akceptowanych przez zamawiającego.
SST-RP-0l-08 Odbiór robót
Odbiór robót nastąpi po dokonaniu oględzin i dokonaniu obmiarów oraz sporządzeniu protokółu odbioru.
SST-RP-0l-09 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót
SST-RP-O1-10 Przepisy związane
Remonty i modernizacja budynków -poradnik -praca zbiorowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych Przepisy BHP
SST-00-02 ROBOTY CIESIELSKIE, BLACHARSKIE, POKRYWCZE ,TERMOIZOLACYJNE
SST-BCBP-02-01Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem SST są roboty :
• murarskie – murowanie kominów z cegły klinkierowej
• ciesielskie – wykonanie rusztowań murarskich i daszków zabezpieczających wymiana łacenia i
wyrównanie połaci dachu , wykonanie konstrukcji otworów wyłazu kominiarskiego , montaż
membrany wysoko paro przepuszczalnej dachowej , montaż wyłazu kominiarskiego w połaci
54x75cm, montaż okien połaciowych
• blacharskie –wymiana haków do rynien i rur spustowych, wymiana pasa nadrynnowego ,wymiana
opierzeń kominów, wymiana opierzeń koszowych, montaż rynien i rur spustowych - krycie
dachówką cementową podwójną esówką, montaż opierzeń okien połaciowych
• termoizolacyjne – wykonanie ocieplenia ścian lukarn , wykonanie ocieplenia stropodachu i stropu
• pokrywcze – krycia dachu na dachówkę cementową podwójną esówkę, montaż akcesoriów
dachowych- ławka kominiarska stopnie ,
SST- BCBP-02-02 Materiały
pręty stalowe ocynkowane, blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm, spoiwo cynowo-ołowiowe
LC-60,Gwoździe budowlane ,klamry ciesielskie, hak rynny długi 210mm 150/100, uchwyt do rur
ocynkowany fi 100, membrana dachowa wysoko paro przepuszczalna min 135g 1200g/m2 /24h ,
polipropylen , Sd=0,015m folia budowlana 4x12,5 50m2

Cegła klinkierowa pełna czerwona kl 350. dachówki cementowe wentylacyjne, dachówki
świetlikowe, Beton B-25, zaprawa cementowo wapienna M-80,balele iglaste obrzynane grub. 50
mm, kl. II, bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm klasy III, deski iglaste obrzynane o grubości
19-25 mm klasy II, Deski iglaste obrzynane o grubości 19-25 mm klasy III, Deski iglaste obrzynane wymiarowe o grubości 28-45 mm klasy III, Listwy i łaty iglaste, Łata drewniana impregnowana
40/60mm, Kołnierz okna połaciowego, drewno okrągłe na stemple budowlane,
zaślepki z tworzywa sztucznego , dachówka esówka , klamry boczne , wspornik łat
kalenicowych/grzbietowych, taśma uszczelniająco-wentylacyjna, gąsior pośredni , gąsior
początkowy ,łącznik gąsiorów, dachówka szczytowa lewa/prawa, grzebień okapu, dachówka
wsporcza pod stopień, stopień kominiarski , łuk wsporczy do ław kominiarskich, ławka kominiarska
duża L=88cm , wyłaz dachowy 54x75,dachówka z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą, wąż giętki,
narożnik wewnętrzny rynny ,lej spustowy rynny, denko rynny ,kolanko rury spustowej
Uwaga! Kolor dachówki ceglasty, wzór podwójna esówka
SST- BCBP -O2-03 Sprzęt
• winda lub wyciąg do transportu dachówki , łat , krokwie · rusztowanie warszawskie
• młotki, przecinaki, łapki ciesielskie , nożyce do blachy , giętarka do blachy , lutownica , pilarka ręczna
wiertarki, szlifierka kątowa
SST- BCBP-02-04 Transport
Środki transportowe każdorazowo powinny być dostosowane do inwestycji po wizji lokalnej . Transport
zewnętrzny np. dostawa dachówki powinien być również ubezpieczony od wypadków drogowych, a
pracownicy obsługujący transport powinni mieć podstawowe wiadomości co do załadunku i rozładunku oraz
co do wyboru drogi dojazdowej i pozostałych warunków BHP jak również odpowiedzialność przed
następstwami szkód dla osób trzecich
SST- BCBP-02-O5 Wykonanie robót ciesielskich, blacharskich, dekarskich , termoizolacyjnych
Wykonanie robót :
• murowanie kominów
• demontaż i montaż haków do rynien ze sprawdzeniem spadków · montaż pasa nadrynnowego
• montaż rynien
• montaż folii paroszczelnej
• montaż okien połaciowych i wyłazów kominiarskich
• montaż konstrukcji drewnianej daszków facjat
• montaż ocieplenia daszków facjat
• montaż poszycia i pokrycia daszków facjat
• montaż siatki przeciw owadom na daszkach facjat
• montaż stolarki PVC
• montaż systemowego ocieplenia ścian facjat( klej ,styropian ,kołki ,siatka , narożniki ,klej , podkład
tynkarski, tynk strukturalny , farba elewacyjna
• montaż ocieplenia stropodachu
• montaż membrany wysoko paro przepuszczalnej wraz kontrłatami · montaż łat, grzbietu kalenicy i krokwi
narożnych
• montaż obróbek blacharskich kominów · montaż grzebienia okapu
• montaż obróbek blacharskich wyłazu kominiarskiego ·
• montaż dachówek
• montaż taśm i gąsiorów
• montaż ławek kominiarskich
montaż taśmy uszczelniającej pod gąsiory · montaż rur spustowych i kolanek
SST-BCBP -02-06 Kontrola jakości robót i warunki wykonania robót
1.Kontrola jakości robót
• sprawdzenie wiązania murowanych kominów
• sprawdzenie spoinowania kominów
• sprawdzenie wykonanie napraw krokwi
• sprawdzenie montażu deski czołowej i koszowej ( w razie
• sprawdzenie jakości haków do rynien ,zamocowania haków i wykonania spadków na hakach · sprawdzenie
wykonania i montażu pasa nadrynnowego
• sprawdzenie równania połaci dachu
• sprawdzenie montażu membrany dachowej
• sprawdzenie osadzenia okien połaciowych i wyłazów kominiarskich
• sprawdzenie wykonania zakładów i spadków w rynnach oraz lutów i wykonania sztucerów ( lejów)
• sprawdzenie wielkości zakładów i klejenia styków taśmą oraz naprężenia membrany paro przepuszczalnej
• sprawdzenie równości równoległości i odstępów łat
• sprawdzenie równości pokrycia i szczelności pokrycia · sprawdzenie osadzenia ławek i stopni kominiarskich

• sprawdzenie ułożenia taśm i gąsiorów
2. Warunki wykonania robót
• podstawowym warunkiem wykonania robót jest zakup materiału o właściwej jakości
• przestrzeganie przepisów bhp i zabezpieczenie budowy przed pożarem , kradzieżą oraz opadami
atmosferycznymi
• wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną · zgłoszenie zamawiającemu robót do odbioru
SST- BCBP-02-07 Obmiar robót
Wykonawca każdorazowo dokonuje obmiaru robót zanikających . Warunki dokonywania obmiarów podane są
w katalogach KNR, KNNR i innych po akceptacji zamawiającego
SST- BCBP-02-08 Odbiór robót
Odbiór robót nastąpi po dokonaniu oględzin , dokonaniu obmiarów i sporządzeniu protokołu odbioru
SST- BCBP-02-09 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót
SST- BCBP-02-10 Przepisy związane
Remonty i modernizacje budynków -poradnik -praca zbiorowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych PN-B-12070 Dachówki i gąsiory dachowe cementowe
PN-73B-02361 Roboty pokrywcze dachówka cementową . Wymagania przy odbiorze. PN-71B-10080 Roboty
ciesielskie . Wymagania przy odbiorze
PN-61B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Przepisy BHP
SST-EP-03-00 ROBOTY ELEKTRYCZNE
SST-EP-03-O1-1 Przedmiotem specyfikacji są roboty :
• demontażowe i montażowe instalacji odgromowej
• pomiary wykonanej instalacji
SST- EP -03-02 Materiały
Materiały użyte do robót :
• wsporniki pręta stalowy Fe Zn do gąsiorów dachowych· pręt stalowy ocynkowany FeZn Fi 8 mm ·
kołki rozporowe, złącza rynnowe, złącza pręt , uchwyty dachowe z e wspornikiem
SST- EP-03-03 Sprzęt
induktorowy miernik uziemień · wiertarka
· klucze, wkrętaki
SST- EP-03-04 Transport
Samochód do 0,9 t
SST- EP-03-O5 Wykonanie robót elektrycznych
Wykonanie robót :
• demontaż istniejącej instalacji odgromowej - równocześnie z rozbiórką pokrycia · montaż złączy
rynnowych
• montaż wsporników dachowych do gąsiorów · montaż zwodów poziomych
• montaż złączy krzyżowych pręt - pręt
• montaż wsporników ściennych na kominach
• montaż odgałęzień pionowych i poziomych na kominach wykonanie zwodów pionowych nienaprężnych
na ścianie
• montaż puszek do złączy kontrolnych
• montaż złączy kontrolnych typu pręt -bednarka · wykonanie pomiarów elektrycznych
• opisanie złączy kontrolnych i oznakowanie przewodów uziemiających
• wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów pomiarów
SST- EP-03-06 Kontrola jakości robót i warunki wykonania robót
2. Kontrola jakości robót
• oględziny złączy
• ocena zamocowania wsporników
• ocena naprężenia i estetyki zwodów poziomych i pionowych · ocena trwałości zamocowania
wsporników i złączy
3. Warunki wykonania robót
• podstawowym warunkiem wykonania robót jest posiadanie przez wykonawcę uprawnień do
wykonywania pomiarów elektrycznych
• przestrzeganie przepisów bhp
• wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną
SST- EP-03-07 Obmiar robót

Wykonawca każdorazowo dokonuje obmiaru robót zanikających . Warunki dokonywania obmiarów podane są
w katalogach KNR, KNNR
SST- EP-03-08 Odbiór robót
Odbiór robót nastąpi po dokonaniu oględzin , dokonaniu obmiarów i sporządzeniu protokołu odbioru
SST- EP-03-09 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót
SST- EP-03-10 Przepisy związane
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz U 75 z 2002r poz.
690
PN- IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady Ogólne
PN-91/E 05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Uziemienia i przewody ochronne PN91/E 05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom V, wydanie II Przepisy BHP

