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STWiOR 1.1 WYMAGANIA OGÓLNE - ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV-45000000-7
1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych Remontem
orynnowania i pokrycia dachowego łącznika przy Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie nad Odra , ul.
Kościuszki

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1. Określa ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji robót remontowobudowlanych.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte
specyfikacjami technicznymi.

w niniejszej specyfikacji obejmują

wymagania ogólne, wspólne dla

robót objętych

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE





















ST i SST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i odpowiednio Szczegółowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamówień publicznych
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość
techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji
Teren/plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy
Roboty - wszystkie czynności i usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia
realizacji inwestycji
Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za
wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy
Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie,
o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną
wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego, na warunkach
Umowy
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu
wykonanie Robót Budowlanych
Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych
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Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie
Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z właściwym Rozporządzeniem,
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu
i
stosowania
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania
Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim dokumentem
Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
PZJ - Program Zapewnienia Jakości

2 PROWADZENIE ROBÓT

2.1 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PRZEDMIAREM ROBÓT
Wykonawca nie może wykorzystywać pomyłek lub opuszczeń zauważonych w przedmiarze, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić pisemnie Zamawiającego (na etapie prowadzenia postępowania), który w uzgodnieniu
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych
Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami
Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, 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. Remonty instalacji sanitarnych i
elektrycznych powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub pod bezpośrednim nadzorem
tych osób. Całość należy wykonać zgodnie z technologią wykonawstwa, przepisami BHP i ppoż. w oparciu o Polskie Normy i
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wizji
budynku w terenie.
2.2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
2.2.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi 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 „Ogólnych warunkach umowy".
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 ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność 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
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ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.
Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
2.2.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania
odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych
jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.
2.2.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
2.2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego szkody, które wystąpią podczas realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
2.2.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
2.2.8 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.
2.2.9 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 robót budowlanych (Dz. U. zdn. 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 informować
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.2.10 Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robót obejmuje zakres robót podany w pkt. 1.1. Wobec powyższego Wykonawca robót
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty związane z organizacja
zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
2.2.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.
2.2.12 Ogrodzenie.
Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiającego z
zachowaniem dojść i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z kątownika. Słupki
osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem się od parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 –
2,10 m. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
2.2.13 Zabezpieczenie chodnika i jezdni
W przypadku zniszczenia terenu zieleni i nawierzchni utwardzonych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni i nawierzchni utwardzonych, która została zniszczona we własnym zakresie.
Koszty związane z renowacją ponosi Wykonawca robót.
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2.2.14 Czas i uwarunkowania realizacji
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem jak
największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji prac przyjęto metodę
pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie
oszacowanej przez niego pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych. W niniejszym opracowaniu założono,
że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający
się złożony proces jednego typu lub jednorodny.
Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu roboczego. W takim
układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych.

3 WYROBY I MATERIAŁY
3.1 WYMOGI OGÓLNE

Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane.
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać wymogi
formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z
Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać
wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów: europejskiej aprobaty technicznej,
 wspólnych specyfikacji technicznych,
 Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
 norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowane,
 Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,
 Polskich Norm,
 Polskich aprobat technicznych.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie mogą być zastosowane.
Wykaz atestów, aprobat i certyfikatów materiałów zastosowanych przy pracach budowlanych powinien stanowić
załącznik do protokołu odbioru robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.

3.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli
Zamawiającego. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiały składowane
tymczasowo np. materiały z rozbiórki, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak środowiska jak i miejsca
składowania.
Materiały sypkie należy składować w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem.

3.3 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały i wyroby budowlane, nie odpowiadające wymaganiom lub dostarczone na budowę bez dokumentów
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania i zostaną przez Wykonawcę
usunięte z Terenu Budowy na jego koszt.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiał, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne,
dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń
i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego, uprzedniego przedłożenia Inżynierowi stosownych
dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały zamienne spełniają wyżej wskazane warunki. Obowiązek
udowodnienia równoważności powiązań technicznych leży po stronie Wykonawcy i podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
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pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 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. Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

4.2 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do Stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna),
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
Projekt organizacji budowy,
Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych
o większych gabarytach lub masie).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót,
Wykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru).
Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały i elementy robót.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.





6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w
formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności:
 trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,
 będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według
faktycznego zakresu ich wykonania.
Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.
O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót jakich dotyczy.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Nakładów
Pracy (KNRy).
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
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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 URZĄDZENIA I SPRZĘTY POMIAROWE

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

8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.

Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót podlegających
zakryciu. Roboty te odbierane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru. O ile Wykonawca nie dopełni
tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.
Zamawiający wyznaczy termin odbioru ostatecznego robót. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Wykonawcy, która dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z sztuką budowlaną i ST.
Dokumenty odbioru końcowego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań sprawdzeń wszystkich urządzeń i instalacji, w tym protokoły prób
szczelności oraz pomiarów instalacji elektrycznej,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, a także inne dokumenty potwierdzające
możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie.
 dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z gwarancjami producenta
 świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów,
 obmiary robót,
 inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w
segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny.
Uwaga:
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony
Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 USTALENIA OGÓLNE

Dokumentem rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2 ZASADY ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostały określone w projekcie Umowy.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE







Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.736 t.j. z dnia 2017.04.10).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2017.1040 t.j. z dnia 2017.05.30).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182 z dnia 2009.09.04).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U.2015.2332 z dnia
2015.12.30).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06).
 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18).
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
UWAGA :
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany
obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STWiOR 1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV-45111300-1
1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych Remontem orynnowania i pokrycia dachowego łącznika przy Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Kostrzynie nad Odra , ul. Kościuszki
ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1.

1.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.

2 SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Dopuszcza się stosowanie podnośników w sposób
bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrażający stabilności konstrukcji budynku.

3 TRANSPORT
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

4 WYKONANIE ROBÓT

4.1 Roboty rozbiórkowe w

Zakres prac rozbiórkowych obejmuję rozbiórkę pokrycia dachowego, rozbiórkę rynien, rozbiórkę rur spustowych ,
rozbiórkę kominów. Należy przewidzieć również prace, które mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu robót rozbiórkowych
na które wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe koszty.
Przed wywozem elementy z rozbiórki należy złożyć w
miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.
 prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń
najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym
również z wyrobami zawierającymi krokidolit;
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4.2 Materiały z rozbiórki
Gruz, okna, drewno, wykładziny, drzwi, płytki podłogowe, parapety, urządzenia sanitarne itd. Wykonawca jest
zobowiązany wywieźć i zutylizować na własny koszt do najbliższego koncesjonowanego zakładu utylizacji odpadów
budowlanych.

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowań, siatek osłonowych,
ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robót.

6 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest :
[m2] - rozbieranych elementów wyposażenia budynku (schodów, tynków, itp.)
[m3] – objętość rozbieranych tynków, złomu, gruzu.

7 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonywać będzie Inżynier. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

9 PRZEPISY ZWIĄZANE
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:
 Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z późn. Zmianami.
 Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z późn. Zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

STWiOR 1.5 ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 45210000-2
1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

9.1 1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych Remontem
orynnowania i pokrycia dachowego łącznika przy Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie nad Odra , ul.
Kościuszki
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1.

9.2 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST





Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z:
wykonanie kominów murowanych z cegły ceramiczne;
wykonanie zamurowań ścian istniejących z cegły ceramiczne;
wszelkie prace murowe.

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących
Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
 Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
aktualnych normach państwowych .
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta wapiennego wsypuje się
uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku, następnie przerabia się aż do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu :
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a) zaprawa wapienna
— 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna
— 3 godziny,
c) zaprawa cementowa
— 2 godziny,
d) zaprawa cementowo-gliniana
— 2 godziny,
e) zaprawa wapienno-gipsowa
— 0,5 godziny,
f) zaprawa gipsowa — bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie
kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność
będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową.
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda
odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie
wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł.
Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w normie państwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym
zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna.
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
1
:
1,7
:
5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
 Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich
powinno być uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o
wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki
mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających i
przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a
dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.
 Cegła budowlana pełna kl. 150
Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do płaszczyzny układania cegieł w murze.
Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni cegły. Każda cegła powinna być cechowana znakiem wytwórni. W
niniejszym opracowaniu przyjęto cegłę ceramiczną pełną
klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwięk czysty /metaliczny/, a nie
stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie
rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt.
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dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt.
Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom co cegła nowa. Cegłę rozbiórkową
należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą
grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:
a) dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych,
b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kształtu cegły,
— liczby szczerb i pęknięć,
— odporności na uderzenia,
— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być przeznaczona na
konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie
mrozu).
Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na obecność szkodliwej
zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się
występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia.
W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN –68/B-12001
Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 — nie wyższa niż 24%, a
klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegłę o nasiąkliwości nie Większej niż 16 %.
Wymiary i dopuszczalne odchyłki :
 długość
250 mm +/- 6 mm
 szerokość
120 mm +/- 4 mm
 grubość
65 mm +/- 3 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających
powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł.
a) Wymagania:
c) Transport:

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:
a) urządzenia do przygotowania zaprawy;
b) podnośnik przyścienny.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość i środowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robot stosować będzie następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:
a) samochód ciężarowy skrzyniowy
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b) samochód dostawczy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robot i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty wykonywać ściśle według dokumentacji projektowej, poniższej STWiOR oraz zaleceń Inspektora Nadzoru.

9.3 5.1 Warunki techniczne wykonania robót murowych

- Przygotowanie zaprawy do murowania, wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów.
- W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie cegieł i pustaków w
murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy cegieł/pustaków przez cegły/pustaki
warstwy górnej z przesunięciem cegieł/pustaków obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm.
- Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem zgodności
z rysunkiem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp.
- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.
- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części
murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m.
- W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 m, należy
zastosować przerwy dylatacyjne.
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
- Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C pod
warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.
- W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm ( max
17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).
- Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501.
- Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane typu L19
Najwyższe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, bloczków wapienno-piaskowych i bloczków
betonowych nie mogą przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli:
Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]
Lp
.

Rodzaj odchyłek

Z cegły i pustak ceramicznych

Z bloczków
betonowych

Mury spoinowane

Mury nie
spoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
Na długości 1 m
Na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3
10

6
20

4
-

2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi:
na wysokości 1 m
na wysokości 1 kondygnacji
na wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6
15

3. Odchylenia od kierunku poziomego górnej
powierzchni każdej warstwy muru:
na długości 1 m
na długości budynku

1
15

2
30

2
30

4. Odchylenia od kierunku poziomego górnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
na długości 1 m
na długości budynku

1
10

2
20

-

5. Odchylenia przecinających się powierzchni muru
pod kątem przewidzianego w projekcie
na długości 1 m
na długości ściany

3
-

6
-

10
30
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6. Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży
dla otworów o wymiarach:
Do 100 cm
Powyżej 100 cm

Szerokość

+6; -3

+6; -3

Wysokość

+15; -10

+15; -10

Szerokość

+10; -5

+10; -5

Wysokość

+15; -10

+15; -10

± 10

9.4 5.2
9.5 5.1 Przemurowanie kominów

Na potrzeby montażu elementów instalacji wentylacji mechanicznej należy rozebrać wybrane ściany dwóch kominów. Prace
rozpocząć od kondygnacji IV-ego piętra i kolejno schodzić pietrami w dół kończąc na parterze, gdzie przemurowania
wystarczy dokonać tylko pod stropem w celu podłączenia instalacji do pionów.
Zalecana kolejność robót:
1. Rozebrać murowaną ścianę komina w świetle kondygnacji wraz z przewiązkami rozgraniczającymi piony
kominowe.
2. Osadzić elementy instalacji wentylacji mechanicznej wg opracowania branży instalacji sanitarnych
w poszerzonym pionie kominowym.
3. Wymurować ścianę komina z cegły ceramicznej z wykonaniem zbrojenia przemurowania za pomocą dwóch
prętów Ø6 mocowanych w murze istniejącym, dodatkowo w co piątej spoinie osadzić kotwę wbijaną typu
KWB-4/275 mocowaną do istniejącej równoległej ściany komina z pomocą kołków rozporowych.

4. Na styku muru nowego ze starym należy założyć siatkę antyrysową z włókna szklanego szer. 40 cm
(po 20 cm z każdej strony otworu). Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z
zakładem szerokości minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne
jest pozostawienie siatki bez oklejenia.
5. Wykonać okładzinę właściwą dla danego pomieszczenia wg opisu branży archtiektonicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.

9.6 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

9.7 6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

9.8 6.3 Badanie jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robot oblicza się według
sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT

9.9 8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.

14

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot.
Podstawę odbioru robot powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoły odbioru poszczególnych etapów robot, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych,
ekspertyzy.
Odbiór robot murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po
osadzeniu stolarki i ościeżnic.
Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

9.10 8.1 Dokładność wykonania robót murowych

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji
± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości
od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach wedługnnastępujących zasad:

dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼ , ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być
takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami
przedmiotowymi dla tej cegły;

gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny
podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 m.



8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru

- Powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny
być zgodne z kątami przewidzianymi projektem;
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one
obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości . lub 1 cegły
– tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych

- Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm
na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy;
- Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2
mm.

8.4 Odbiór bloczków murowych

Przy odbiorze bloczków betonowych i wapienno-piaskoych należy przeprowadzać
następujące badania:

sprawdzenie zgodności klasy bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi

przeprowadzenie próby doraźnej
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości
wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez
uprawnioną jednostkę.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.
Przepisy i normy zawarte są w:
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15
7. PN-86/B-30020 Wapno
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
11. PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno –
mechanicznych
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12. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
13. PN-91/B-04116 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
14. PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STWiOR 1.11 IZOLACJA TERMICZNA POŁACI DACHOWEJ, POKRYCIE PAPĄ
POŁACI DACHOWEJ, ORYNNOWANIE
Kod CPV-45261210-9, Kod CPV 45261320-3
1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych Remontem
orynnowania i pokrycia dachowego łącznika przy Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie nad Odra , ul.
Kościuszki

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
określonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST





Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z:
wykonanie izolacji termicznej połaci dachowej;
wykonane pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej;
wykonanie wszelkich obróbek dachowych;
wykonanie orynnowania połaci dachowych.

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem w obowiązujących
Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”.

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIOR „Wymagania
ogólne”.

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Materiały podstawowe
2.1.1 Papa podkładowa modyfikowana SBS, mocowana mechanicznie do podłoża
Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS
z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia oraz spodnia pokryta jest niebieską powłoką akrylową, dodatkowo na stronę
spodnią nałożone są wzdłużne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej (modyfikowanej SBS oraz żywicami),
zabezpieczone folią z tworzywa sztucznego.
Właściwości:
 Grubość: EN 1849-1 2,5 mm±0,2
 Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 ≤ -15ºC /∅30 mm
 Odporność na spływanie EN 1110 ≥ 90ºC
 Reakcja na ogień EN 13501-1 - klasa E
 osnowa z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej
 wierzch pokryty jest niebieską posypką akrylową
 spód pokryty jest również niebieską powłoką akrylową na którą nałożone są wzdłużne profilowane pasma klejowe
z masy asfaltowej modyfikowanej SBS, zabezpieczone folią z tworzywa sztucznego.
2.1.2 Papa wierzchniego krycia zgrzewalna na welonie szklanym
Papa na welonie szklanym z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi
nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, zaś strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa
sztucznego.
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia

Welon szklany wzmacniany nićmi szklanymi, 80
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Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]

5 /5

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]

550/350

Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową /
suma nad i pod osnową [mm]

2,2/4,0

Całkowita grubość papy [mm]

4,2

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C]

-25/+100

Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2]

7,5/150

Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg]
46/920
płyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podkładowej papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych.
2.1.3 Płyty ze styropianu EPS 200
Ocieplenie stropodachu styropianem EPS 200 gr. 200 mm o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła
λD=0,036 W/m·K przeznaczonym do docieplania stropodachów płaskich.
2.1.4 Rynny i rury spustowe
W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny, rury spustowe, kształtki oraz uchwyty do
mocowania rynien i rur spustowych. Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia należy przyjmować zgodnie z
instrukcjami producenta systemu, który w zależności od przekroju elementu powinien również dobrać odpowiednie uchwyty,
zamocowania i określić sposób ich łączenia.
Należy stosować:
 Rynny
Rynny półokrągłe o średnicy 11 cm z PVC w kolorze RAL8017. Produkt musi być odporny na działanie śniegu,
mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. Spadek rynien należy wykonać w kierunku rur spustowych i
powinien on wynosić 0,5%..
 Rury spustowe
Rury spustowe okrągłe o średnicy 8 cm z PVC w kolorze RAL8017. Produkt musi być odporny na działanie śniegu,
mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. Odchylenie rur od pionu nie powinno przekraczać 20mm.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm.
2.1.5 Materiały uszczelniające
 butylowe masy uszczelniające,
 masy uszczelniające trwale elastyczne,
 masy elastyczne zwiększające odporność ogniową,
 masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu - uszczelki poliuretanowe.
2.1.6 Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi.
Obróbki blacharskie połaci dachowej wykonać z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowanej .
Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi dla
spełnienia wymagań parametrów.
Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym elementom dachowym. Należy przewidzieć obróbki
blacharskie i uszczelnienia w miejscu połączenia między okładzinami i innymi elementami budynku. Przewiduje się
stosowanie systemowych obróbek, ofasowań blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej. Zastosowane systemy łączą się z
systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny być wykonane w kolorze, w których one występują.
Wszystkie obróbki blacharskie, zamknięcia, elementy zabezpieczające i inne akcesoria mają być w pełni
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta pokrycia
dachowego.
Należy przygotować obróbki blacharskie i obróbki zewnętrzne / kołnierze na wszystkie przebicia, w tym instalacje
odgromowe.

2.3 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę





Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej;
są właściwie oznakowane i opakowane;
spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące
wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek),
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do

używania
takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą
przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania
pokrycia dachówką.

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów
transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie z
technologią robót i niniejszą specyfikacją; sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych
oraz czy posiadają świadectwa jakości.
Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków dachowych oraz wykonać
wszystkie roboty poprzedzające (montaż wywiewek, wywietrzników, masztów antenowych, kabli i przewodów).
Podłoże
 Podłoże powinno mieć równą powierzchnię w celu zapewnienia wymaganej przyczepności i prawidłowego spływu
wody.
 Podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane.
 Sztywność i wytrzymałość podłoża powinny zapewnić przeniesienie przewidywanych obciążeń w czasie
eksploatacji dachu i w czasie robót dekarskich,
 Zaleca się stosowanie klinów z wełny mineralnej lub styropianu oklejanego papą przy obróbkach elementów
wystających ponad powierzchnię dachu,
 Przed ułożeniem pokrycia podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane
środkiem gruntującym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

5.2 Układanie styropianu

Przygotowanie podłoża pod montaż izolacji z płyt styropianowych Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i
obróbek blacharskich należy rozebrać wszystkie warstwy pokrycia dachowego. Następnie uzupełnić zaprawą cementową
wszystkie ubytki warstwy betonowej i zagruntować podłoże.
Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do
układania płyty styropianowej EPS200 grubości 20 cm Styropiani papę podkładową mocować do podłoża kołkami
teleskopowymi ( 6 szt na 1 m2). W celu obrobienia krawędzi styropianu przy pasie nadrynnowym, na krawędziach dachu na
potrzeby montażowe rynien należy wykonać pasy szerokości 50 cm wraz z deską czołową z płyt OSB3 gr. 22 mm. Płyty
OSB mocować do istniejącej konstrukcji połaci dachowej za pomocą wkrętów dedykowanych do połączeń typu drewnobeton wg zaleceń producenta. W strefie brzegowej płytę należy przymocować 5 kołkami rozporowymi na każdą płytę .
konstrukcje. Oddziaływania wiatru”.

5.3 Pokrycie płyt ze styropianu

Na płytach z wełny mineralnej ułożyć papę podkładową mocowaną mechanicznie, z zakładem na powierzchnię
płyt styropapy. Następnie na całej połaci stropodachu wykonać warstwę wierzchniego krycia w postaci papy klejonej
termicznie, modyfikowanej SBS, na osnowie kompozytowej, nie rozprzestrzeniającej ognia (NRO).
Wierzchnią warstwę pokrycia jako papę na welonie szklanym z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Papę zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakład podłużny
powinien mieć szerokość 8-12 cm a zakład poprzeczny szerokość 12-15 cm. W celu prawidłowego zwulkanizowania pap w
miejscach zakładów poprzecznych należy usunąć z górnej warstwy papy posypkę gruboziarnistą. Prawidłowe zgrzanie
zakładów podłużnych i poprzecznych polega na zwulkanizowaniu całej powierzchni klejącej zakładów oraz wytopieniu
wypływki z masy bitumicznej. Wypływka z masy bitumicznej powinna mieć szerokość od 0,5 cm do 1 cm na całej długości
zakładów. Wypływający asfalt należy pokryć posypką w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia
ochrony przed promieniowaniem UV.
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Wstęgi papy powinny być tak rozmieszczone na połaci dachu aby zakłady poprzeczne sąsiednich rzędów pap były
względem siebie przesunięte. Rzędy papy nawierzchniowej powinny być przesunięte względem rzędów papy podkładowej o
połowę szerokości wstęgi papy. W celu uniknięcia zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45° narożnika
znajdującego się na spodzie zakładu.
Uwaga - Obróbki elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej z pionową) należy
wykonać w układzie dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jedną z warstw papę polimerowo-asfaltową na osnowie z
włókniny poliestrowej lub w układzie jednowarstwowym, stosując papę polimerowo-asfaltową oraz listwę mocującą z blachy
ocynkowanej.

5.4 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyt
y rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCW powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.5.9.10.
Do montażu rynien używać uchwytów PCV. Rynna powinna opierać się na hakach lub wisieć na nich. Ze względu
na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na sztywno. Haki należy mocować wkrętami a nie gwoździami,
które obciążona rynna może wyrwać. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytów wynosi około 50-70 cm, w zależności
od przekroju rynny i stosowanej grubości materiału oraz zaleceń producenta. Na hakach nie można opierać złączek
dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około 15 cm od tych elementów.
Przy łączeniu rynien należy przestrzegać instrukcji producenta.
Rury spustowe należy mocować do ściany za pomocą obejm. Są one wykonane z tego samego materiału co rury.
Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2 m. Rury spustowe można mocować także za pomocą
uchwytów, które po przykręceniu są niewidoczne z zewnątrz.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogólne”.
Przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu .

6.1 Badania materiałów

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami.

6.2 Badania w czasie robót

Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.3 Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.
6.3.1 Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:
 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podkładu,
 prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach
deszczu.
6.3.2 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów
Należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości
wykonania – za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały
wymagania określone w niniejszej specyfikacji.
6.3.3 Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich
Należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
technicznej.
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7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest
mniejsza niż 0,5 m2.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.

8.2 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania
pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla
podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamówienia oraz PN-61/B- 10245.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na
przystąpienie do układania pokrycia.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu
bądź obróbek blacharskich.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Zgodnie z warunkami Umowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegać ich.

10.1 Normy


















PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-B-94701:1999 - Dachy
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych.
PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy




Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom I, część III ) Arkady,
Warszawa1990 r.,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.,
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118).
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązki stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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