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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania remontu pokrycia dachu na
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, przy ul. Szkolnej 3 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  moŜe  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych  prostych  robót  i
konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca się  wykorzystanie niniejszej  ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudŜetowych (nie  objętych
ustawą Prawo zamówień publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objętych  specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

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

1.4.3. robotach budowlanych –  naleŜy przez  to  rozumieć  budowę,  a  takŜe  prace  polegające  na  przebudowie,  montaŜu,  remoncie  lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie  budowlanym robót  budowlanych  polegających  na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.

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

1.4.6. aprobacie  technicznej  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie.

1.4.7. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.8. wyrobie  budowlanym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
uŜytkową.

1.4.9. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole
dokonywane przez właściwy organ.

1.4.10. materiałach  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby
niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

1.4.11. odpowiedniej  zgodności  –  naleŜy przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych robót  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice
tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.

1.4.12. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  budowlanego  zdolną  do  spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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1.4.14. ustaleniach  technicznych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.15. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.16. inspektorze  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  bieŜącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych robot,  bierze udział  w sprawdzianach i  odbiorach robót zakrywanych i  zanikających, badaniu i  odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.17. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn,
określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących
ich  efektywne  i  bezpieczne  uŜytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem  dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.18. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.19. normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet
Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.20. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania,  ze  szczegółowym opisem lub  wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.21. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są  moŜliwe do odebrania pod względem ilości i  wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.22. Wspólnym Słowniku Zamówień  –  jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług i  robót  budowlanych,  stworzonych na  potrzeby
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.23. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  upowaŜniona do nadzorowania realizacji  robót  i  administrowania umową  w
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Zgodność robót z  SST
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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych
warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane 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 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.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aŜ  do  zakończenia  i  odbioru
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ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację składowisk 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

b) moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem wywołanym jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez
personel wykonawcy.

1.5.7. 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
robót budowlanych.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru i  zainteresowanych
uŜytkowników  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.

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciąŜenia na oś  przy transporcie  gruntu,  materiałów i  wyposaŜenia na i  z
terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków i  w  sposób  ciągły
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment  budowy w obrębie  terenu budowy i  wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.11. 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. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

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
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działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe 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. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

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 właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem
nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  zastosowania  róŜnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania
poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 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 uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do  uŜytkowania,  tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe 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
robót i właściwości przewoŜonych 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  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciąŜeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem przywrócenia  stanu  pierwotnego  uŜytkowanych
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odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót,  za ich zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu projektem organizacji  robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elemen-tów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ 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 naleŜy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

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

- wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca
zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania
i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system
kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i  badania materiałów oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
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Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

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

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne,
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niŜ  w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.4. 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  umoŜliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

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

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych
badań  wykaŜą,  Ŝe raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci  niezaleŜnemu 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.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie Polskich Norm,  aprobat  technicznych oraz właściwych przepisów i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z  rozporządzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w
pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać
te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

a) protokoły przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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c) protokoły odbioru robót,

d) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 Przechowywanie dokumentów budowy

     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie 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 Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki 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 są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  kosztorysowejprzedmiarze
robót.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Wagi i zasady wdraŜania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie,
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

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  umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niŜ  w ciągu 3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do
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dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i 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 robót 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 robót 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 przedłoŜonych 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,  Ŝe jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej  dokumentacją  projektową  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. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

3. protokoły odbiorów częściowych

4. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i
programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

W przypadku,  gdy wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

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 SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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• wartość zuŜytych 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. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek-tu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z
postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierŜawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, ozna-kowań i drenaŜu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych
upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,  uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– 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. Nr 120, poz. 1126).

– 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-uŜytkowego (Dz. U.
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Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  –  zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy,
montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.

WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH
(Kod CPV 45261210-9)

POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ
(Kod CPV 45261211-6)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Zakres robot obejmuje wymianę pokrycia dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach. 

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  pokrywczych
dachówką cementową.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę  opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  moŜe  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla
przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezbędne  do
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podkładów
i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia blachą zlewów (koszy) dachowych oraz
montaŜu urządzeń  do  odprowadzania  wód  opadowych.  Wymagania  te  określono  w ST  „Wykonanie  pokryć  dachowych  –  krycie  dachu
blachą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym dla
poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999.

Jednostka ładunkowa – zbiór  wyrobów odpowiednio  uformowany i  zespolony o  zunifikowanych wymiarach i  masie,  przystosowany do
zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku.
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Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych
czynności podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami
technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek

Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią:

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych,
zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty  naleŜy  wykonywać  na  podstawie  szczegółowej  specyfikacji  technicznej wykonania  i  odbioru  robót  pokrywczych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową powinny mieć:

– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  Ŝe  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do
zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  Ŝe  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachu  dachówką  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym  w  dokumentach  odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Materiały podstawowe:

– dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 490:2000.

2.2.1. Materiały pomocnicze 

– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,

– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,

– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm,

– nieceramiczne  i  niecementowe systemowe akcesoria  uzupełniające  do  pokryć  dachówką  takie  jak:  taśmy i  listwy uszczelniające  lub
wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 
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Wszystkie  wyŜej  wymienione materiały muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  dachówek lub  odpowiadające
wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.

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 (szczegółowej),

– 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.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką

Wszystkie  wyroby  do  pokryć  dachówką  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z
nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych.

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką

Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego.

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym 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  naleŜy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowności  jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystywać  materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 
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Do  wykonywania  robót  pokrywczych  dachówką  moŜna  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  i  odbiorze  robót  konstrukcyjnych
(ciesielskich)  dachu  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podkładu  pod  pokrycie.  Ponadto  roboty  pokrywcze  mogą  być  wykonywane  po
zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak:

– deskowanie i pokrycieblacha koszowa koszy (zlewów) dachowych,

– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,

– osadzenie  masztów,  nóŜek  pod  ławy  kominiarskie,  rur  itp.  elementów  przechodzących  przez  pokrycie  dachowe,  nie  osadzonych  w
elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych,

– wykonanie  obróbek  blacharskich  na  okapach,  w  koszach,  przy  murach  ogniowych  i  kominach,  rurach,  masztach  i  podobnych
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek  cementowych

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym
w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące:

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć  minimalny przekrój  (38x50) mm; wymiar ten moŜe być  inny,  jeŜeli  wynikać  to  będzie z
obliczeń statycznych,

– łaty mocowane wzdłuŜ okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),

– łaty powinny być ułoŜone poziomo i przybite do kaŜdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty
kalenicowe  i  grzbietowe  mogą  być  mocowane  za  pomocą  wsporników  lub  uchwytów  systemowych  przyjętego  rozwiązania
pokrywczego,

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu,

– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do
niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,

– wzdłuŜ kalenicy i naroŜy powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,

– wzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuŜ osi kosza), a po obu jej
stronach – deski łączone na styk,

– wzdłuŜ  kosza  dachowego  przewidzianego  do  pokrycia  dachówkami  koszowymi  naleŜy  przybić  deskę  środkową  wzdłuŜ  osi  kosza;
grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne,

– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną połoŜoną na co najmniej 3 krokwiach
był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką

Krycie dachówką na sucho moŜe być wykonywane w kaŜdej porze roku, niezaleŜnie od temperatury powietrza.

Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką

a) Dachówki powinny być ułoŜone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.

b) Sznur  przeciągnięty między skrajnymi  dachówkami jednego  rzędu wzdłuŜ  dolnych krawędzi  dachówek powinien być  w poziomie  –
dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.

c) Dolne  brzegi  dachówek,  rzędu  sprawdzanego  za  pomocą  poziomego  sznura,  nie  powinny  wykazywać  odchyleń  od  linii  sznura
większych niŜ ±10 mm.

d) Kalenica  i  grzbiety  (naroŜa)  powinny  być  pokryte  gąsiorami  zachodzącymi  jeden  na  drugi  na  około  8  cm.  O  ile  dokumentacja
projektowa  i  instrukcja  producenta  wyrobu  nie  stanowią  inaczej,  to  gąsiory  powinny  być  ułoŜone  na  zaprawie  i  przywiązane  do
gwoździ  wbitych  w  łaty  drutem przewleczonym przez  specjalne  otwory  w  tych  gąsiorach  i  zakończonych  węzłem.  Styki  gąsiorów
powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać ±10 mm.

f) Miejsca  przecięcia  się  grzbietu  z  kalenicą  naleŜy  zabezpieczyć  nakrywą  systemową  stosowanego  rozwiązania  pokrywczego  lub
nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego
bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niŜ 60 cm, zakończonym rąbkami leŜącymi, wchodzącymi pod dachówkę.
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h) Obróbki  blacharskie  przy  kominach,  murach  ogniowych,  wietrznikach,  wyłazach  (włazach)  dachowych,  masztach  itp.  powinny  być
wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką cementową

5.6.1. Wymagania niezaleŜne od typu pokrycia dachówką cementową

Krycie cementową dachówką zakładkową powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach
nie objętych ww. normą krycie moŜe być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w
dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej  pokrycia  dachówką  cementową,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia (szczegółowej).

Przy wykonywaniu  pokryć  zgodnie  z  normą  PN-63/B-10243  do  ich  uszczelniania  moŜna stosować  równieŜ  inne  niŜ  zalecono  w tej
normie,  nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień,  polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań  systemowych,  pod
warunkiem  zapewnienia  szczelności  pokrycia.  Sposób  uszczelnienia  powinien  wynikać  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).

5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką cementową  zakładkową według PN-63/B-10243

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach

Przy  obu  rodzajach  krycia  dachówki  wystające  na  okapach  poza  lico  muru  powinny  być  zabezpieczone  przed  podrywaniem przez
wiatr,  np.  za pomocą  odeskowania.  JeŜeli  gzyms jest  murowany,  a  dokumentacja  projektowa nie  przewiduje załoŜenia rynny,  końce
dachówek na okapie powinny być ułoŜone na zaprawie wapiennej.

5.6.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu

Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte względem styków w sąsiednich rzędach o pół
szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±10 mm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i ±5 mm
przy pokryciu dachówką zakładkową.

5.6.2.3. Wielkość zakładów

Poszczególne,  równoległe  do  okapu,  rzędy dachówek  powinny zachodzić  na  sąsiednie,  niŜej  ułoŜone  rzędy  dachówek  6-9  cm przy
kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5-7 cm przy kryciu dachówką zakładkową.

5.6.2.4. Zamocowanie dachówek do łat

a) Przy  kryciu  dachówką  karpiówką  –  w  strefach  II  i  III  wg  PN-77/B-02011  co  piąta  lub  szósta  dachówka  w  rzędzie  poziomym
powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I dachówki mogą być nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachówką zakładkową – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga dachówka powinna być przymocowana do łaty.
Natomiast w strefie I powinna być przymocowana co czwarta dachówka w kaŜdym rzędzie poziomym na skrajnych pasach połaci
dachowej, a na środkowym pasie połaci – co szósta dachówka w kaŜdym rzędzie. Sposób mocowania powinien być  określony w
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu zamówienia
(szczegółowej).

5.6.2.5. Uszczelnienie  pokrycia  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką cementową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką

Przed  przystąpieniem  do  robót  pokrywczych  dachówką  naleŜy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do
wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu .

6.2.1. Badania prawidłowości łacenia

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:

– przekroju i rozstawu łat,

– poziomu łat,

– zamocowania łat.

Sprawdzenie rozstawu łat naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy uŜyciu poziomnicy węŜowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą.

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy uŜyciu
dłuta ciesielskiego.
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Wyniki badań powinny być  porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5.3.,  odnotowane w formie protokołu kontroli,  wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robót

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

6.3. Badania w czasie odbioru robót

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót
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 robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich
wykonywania.

Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.

6.3.2. Opis badań

6.3.2.1. Sprawdzenie  prawidłowości  kierunku  krycia  naleŜy  przeprowadzić  za  pomocą  sznura  murarskiego  lub  drutu  napiętego
wzdłuŜ  badanego  rzędu  dachówek,  poziomnicy,  trójkąta  ciesielskiego  oraz  miarki  z  podziałką  milimetrową.  Sprawdzenie  naleŜy
przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów kaŜdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.

6.3.2.2. Sprawdzenie  rozmieszczenia  styków  i  wielkości  zakładów  naleŜy  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 pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.3.2.3. Sprawdzenie  zamocowania  dachówek  i  uszczelnienia  pokrycia  naleŜy  przeprowadzić  wzrokowo,  badając  czy  zostały
zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto  naleŜy  w  wybranych  przez  Komisję  miejscach,  spośród  szczególnie  naraŜonych  na  zatrzymywanie  się  i  przeciekanie  wody,
sprawdzić szczelność pokrycia.

JeŜeli  nie  ma  warunków,  aby  sprawdzenie  to  przeprowadzić  po  deszczu,  naleŜy  wybrane  miejsca  poddać  przez  10  min.  działaniu
strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób
umoŜliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

6.3.2.4. Sprawdzenie  zabezpieczenia  dachówek  na  okapach  naleŜy  przeprowadzić  wzrokowo,  stwierdzając  czy  zostały  zachowane
wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.3.2.5. Sprawdzenie  prawidłowości  pokrycia  kalenic  i  grzbietów  naleŜy  przeprowadzić  przez  oględziny  i  za  pomocą  pomiaru.
Prostoliniowość ułoŜenia gąsiorów naleŜy sprawdzić przez przyłoŜenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.3.2.6. Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  zlewów  (koszy)  naleŜy  przeprowadzić  przez  porównanie  ich  wykonania  z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą  oględzin i  pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób
podany w pkt. 6.4.2.3. 

6.3.2.7. Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  obróbek  blacharskich  naleŜy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w
PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.3.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką  ceramiczną  przeprowadza się  zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką

Powierzchnię  pokrycia  dachów  dachówką  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  połaci  bez  potrącania  powierzchni  nie  pokrytych

zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m2. 

Powierzchnie połaci oblicza się  według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie,  jak: linie
przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej moŜna korzystać ze
współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie.

Odbiór podkładów i  obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być  dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór
międzyoperacyjny). 

W  trakcie  odbioru  naleŜy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  i  6.4.2.7.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  dla
podkładów naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań
dla wykonania obróbek blacharskich naleŜy 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.

JeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  moŜna  uznać,  Ŝe  podkłady  i  obróbki  blacharskie  zostały  prawidłowo
przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na  przystąpienie  do
układania pokrycia.

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W
takim przypadku naleŜy ustalić  zakres prac i  rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.  Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  naleŜy  zapisać  w   protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik robót).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich  usunięcie  przed  odbiorem
końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich zakresu (ilości),  jakości  i  zgodności  z
dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

− instrukcje producenta systemu pokrywczego,
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W toku odbioru  komisja  obowiązana jest  zapoznać  się  przedłoŜonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać
jedno z następujących rozwiązań:

− jeŜeli  to moŜliwe naleŜy ustalić  zakres prac korygujących, usunąć  niezgodności pokrycia dachówką  z  wymaganiami  określonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeŜeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagraŜają  bezpieczeństwu  uŜytkownika,  trwałości  i  szczelności  pokrycia  zamawiający  moŜe
wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniŜeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń
umownych,

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót
pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  Protokół  powinien
zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  pokrycia  dachu  dachówką  po  uŜytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachówką, z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  ewentualnego  dokonania
potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach
pokrywczych dachówką.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  pokrywczych  dachówką  moŜe  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką  stanowi wartość tych robót obliczona
na podstawie:

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze dachówką uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

– pokrycie  dachu  dachówką  z  uszczelnieniem  pokrycia  i  montaŜem  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  elementów
systemowych pokrycia,

– pokrycie kalenic i grzbietów,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

– likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  równieŜ  koszty  montaŜu,  demontaŜu  i  pracy  rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót
pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  pokrywczych  dachówką  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą  być
uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montaŜu,  demontaŜu  i  pracy
rusztowań  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyŜej  4  m,  naleŜy  ustalić  w  postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji
technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-77/B-02011

ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem.

PN-B-02361:1999

Pochylenia połaci dachowych.

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-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.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część III) Arkady, Warszawa 1990 r.
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– 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.

– Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót  budowlanych.  Wykonywanie pokryć  dachowych.  Kod CPV 45260000.  Pokrycie
dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie
I, OWEOB Promocja – 2004 r.

– 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 robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.  Nr  108,  poz.  953 z  późn.
zmianami).

– 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 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE  POKRYĆ DACHOWYCH

KRYCIE DACHU PAPĄ, RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć
dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moŜe być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), która będzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych  prostych  robót  i
konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą
wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  ST  są  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność   ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
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– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1.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.

2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa termozgrzewalna. Wymagania wg normy w szczególności dotyczą:

1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam ;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy;

4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsza niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach
na kaŜde 10 m długości papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

– długość: 20 m (± 0,20 mm),

40 m (± 0,40 mm),

60 m (± 0,60 mm),

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie.

3) Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w
odległości co najmniej 120 cm od grzejników.

4) Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.

Odległość między stosami – 80 cm.

2.2.4. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki:

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- są właściwie opakowane i oznakowane,

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie  materiały  dekarskie  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  według
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Transport materiałów:

4.2.1.  Lepik  asfaltowy  i  materiały  wiąŜące  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób  wskazany  w  normach
polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co
najmniej 0,5 mm;

2) na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN.

3) rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w
odległości co najmniej 120 cm od grzejników;

4) rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.

Odległość między warstwami – 80 cm.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podłoŜy

PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoŜy nie ujętych w tej
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoŜa powinna być  równa,  prześwit  pomiędzy powierzchnią  podłoŜa a  łatą  kontrolną  o  długości  2  m nie  moŜe być
większy  niŜ  5  mm.  Krawędzie,  naroŜa  oraz  styki  podłoŜa  z  pionowymi  płaszczyznami  elementów  ponaddachowych  naleŜy  zaokrąglić
łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy – od strony kalenicy – wykonać  odboje o górnej
krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

5.2. Podkład z desek pod pokrycie papą

Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić:

-  po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłoŜa  i  podkładu  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  szczegółowymi  dla  danego
rodzaju podłoŜa,

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek
kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą  wyprowadzane (wywijane)  warstwy pokrycia  papowego, osadzeniu
listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich,  uchwytów rynnowych (rynhaków) itp.,  z  wyjątkiem robót,  które  ze  względów
technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym Ŝe:

- Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5°C.

- Na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyŜej 20% –
pasami prostopadłymi do okapu.

- Przy pochyleniu połaci powyŜej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane mechanicznie.

- Szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; naleŜy je wykonywać zgodnie z kierunkiem
spadku połaci.

-  Zakłady  kaŜdej  następnej  warstwy  papy  powinny  być  przesunięte  względem  zakładów  warstwy  spodniej  odpowiednio:  przy  kryciu

dwuwarstwowym o 
1
/
2
 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 

1
/
3
 szerokości arkusza.

- W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji  termicznej  jedna z warstw powinna być  wykonana z papy na tkaninie szklanej  lub
włókninie poliestrowej.

- Papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym.
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-  Papy na  taśmie  aluminiowej  nie  naleŜy  stosować  na  stropodachach  pełnych  oraz  w pokryciach  układanych  bezpośrednio  na  podłoŜu
termoizolacyjnym.

- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie naleŜy wzmocnić, układając pod pierwszą
warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy.

-  W  przypadku  przyklejania  pap  do  podłoŜa  z  płyt  izolacji  termicznej  naleŜy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy  bez  wypełniaczy  na
gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoŜa betonowego moŜna stosować do klejenia warstw górnych
lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić:

� od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

� od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyŜej, lecz stosowanego na podłoŜe ze styropianu.

-  Przy  przyklejaniu  pap  lepikiem  asfaltowym  na  zimno  naleŜy  przestrzegać  odparowania  rozpuszczalników  zawartych  w  warstwie
rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zaleŜy od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie
upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze poniŜej 10°C zabrania się
wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.

-  Pokrycia  papowe  powinny  być  dylatowane  w  tych  samych  miejscach  i  płaszczyznach,  w  których  wykonano  dylatacje  konstrukcji
budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.

- Papa przed uŜyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i
ułoŜona  na  płaskim podłoŜu  w celu  rozprostowania,  aby  uniknąć  tworzenia  się  garbów po  ułoŜeniu  jej  na  dachu.  Bezpośrednio  przed
ułoŜeniem papa moŜe być  luźna zwinięta w rolkę  i  rozwijana z niej  w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą  być
smarowane lepikiem zarówno podłoŜe, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

-  Wierzchnia  warstwa  pokrycia  powinna  być  zabezpieczona  warstwą  ochronną  przed  nadmiernym  działaniem  promieniowania
słonecznego.  W  pokryciach  papowych  funkcję  tę  spełnia  posypka  papowa  naniesiona  fabrycznie  na  papę  wierzchniego  krycia.  Na
powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moŜe być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną.

- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłoŜach betonowych lub z zaprawy
cementowej.  Nie  dopuszcza  się  klejenia  pap  lepikiem asfaltowym na  zimno  na  podłoŜach  z  płyt  izolacji  termicznej,  styropianu,  wełny
mineralnej  itp.  Odstępstwo od tego wymagania jest  moŜliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na  zimno  jako przydatnego  do  zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

-  Na  podłoŜach  z  płyt  izolacji  termicznej  na  pierwszą  warstwę  pokrycia  naleŜy  zastosować  papę  o  zwiększonej  wytrzymałości  na
rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym
w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłoŜu:

a) betonowym,

b)  na  płycie  warstwowej  ze  styropianu z  okleiną  z  pap  asfaltowych;  papa stanowiąca  okleinę  płyt  styropianowych nie  jest  wliczana  do
liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad:

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej.
Jedynym  wyjątkiem  jest  klejenie  papy  na  powierzchni  płyty  warstwowej  z  rdzeniem  styropianowym,  kiedy  nie  dopuszcza się
ogrzewania podłoŜa,

b)  w  celu  uniknięcia  zniszczenia  papy  działanie  płomienia  powinno  być  krótkotrwałe,  a  płomień  palnika  powinien  być  ciągle
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej
szerokości pasma papy.

5.3.2. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie  papowe wentylowane jest  to  pokrycie,  w którym pierwszą  warstwę  wykonuje  się  z  papy perforowanej  lub  papy podkładowej
wentylacyjnej  z  gruboziarnistą  posypką  (klejonej  posypką  w kierunku do  podłoŜa)  i  na  tak  wykonanej  warstwie  przykleja  się  właściwe
warstwy pokrycia.

Pokrycie  papowe  wentylowane  moŜe  być  wykonane  ma  zawilgoconym  podłoŜu,  jeŜeli  nie  ma  moŜliwości  odsuszenia  go  przed
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przystąpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji)
moŜe być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej moŜe następować w miejscach zamocowań
obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa  asfaltowa  wentylacyjna  jest  przyklejana  punktowo  do  podłoŜa.  Powierzchnia  doklejenia  do  podłoŜa  powinna  być  ustalona  na
podstawie  obliczeń  uwzględniających  wartość  ssania  wiatru  indywidualnie  w przypadku  kaŜdego  obiektu,  z  podziałem dachu  na  strefy
naraŜone na róŜne wartości tego typu obciąŜeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym
miejscowo (punktowo) podłoŜu. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej naleŜy przyklejać do zagruntowanych miejsc podłoŜa
oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, naleŜy ją dokładnie usunąć przed
sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej  papa ta  powinna być  ułoŜona luzem na zagruntowanym podłoŜu,  bez łączenia jej  na
zakład,  lecz  jedynie  na  styk  czołowy.  Pierwsza  warstwa  pokrycia  papowego  jest  przyklejana  do  podłoŜa  przez  otwory  w  papie
perforowanej oraz do pozostałej powierzchnie papy perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie naleŜy układać w miejscach, w których moŜe nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na
przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp.  W miejscach tych naleŜy
odsunąć papę wentylacyjną na odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę kominka naleŜy ustalić w zaleŜności od
powierzchni przypadającej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie naleŜy ustawiać w najniŜszych partiach połaci dachowych.

5.4. Obróbki blacharskie

5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.

5.4.3.  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać  o konieczności zachowania dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne powinny
być  zabezpieczone  w  sposób  umoŜliwiający  przeniesienie  ruchów poziomych  i  pionowych  dachu w  taki  sposób,  aby  następował
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

5.5.1.  W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być  osadzone  uchwyty  rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.

5.5.2.  Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być  dostosowane  do  wielkości
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.3.  Rynny i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom podanym w PN-EN  612:1999,  uchwyty  zaś  do  rynien  i  rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.5.4. Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5..5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, 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 niŜ 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem
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do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryć

6.3.1.  Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami  przedmiotowymi  i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

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

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

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Kontrola  końcowa  wykonania  pokryć  papowych  polega  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonania  z  projektem  oraz  wymaganiami
specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

– dla robót  – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaŜdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  papowych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podłoŜa

8.2.1. Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia
połaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy 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.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

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

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podłoŜa (deskowania),

b) jakości zastosowanych materiałów,

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
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– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.

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

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia,

– w przypadku  gdy  nie  są  moŜliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie  odpowiadających  ST)  i  ponownie  wykonać
roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z papy

8.4.1.  Sprawdzenie  przyklejenia  papy  do  podłoŜa  oraz  papy  do  papy  naleŜy  przeprowadzić  przez  nacięcie  i  odrywanie  paska  papy
szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3.  Sprawdzenie  szerokości  zakładów papy  naleŜy  dokonać  w  trakcie  odbiorów częściowych  i  końcowych  przez  pomiar  szerokości

zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4.  Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po
sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Pokrycie dachu papą

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– przygotowanie lepiku,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa,

– pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

– likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,
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– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część  C: zabezpieczenie i  izolacje,  zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane
przez ITB – Warszawa 2004 r.

IMPREGNACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
CPV 77220000-8 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie impregnacji drewnianej konstrukcji więźby dachowej wykonane podczas wymiany pokrycia dachowego
na budynku szkoły.
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w rozdziale Wymagania Ogólne pkt. 1.3 
1.3 Zakres robót 
W zakres robót wchodzą:  impregnacja konstrukcji dachu 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. 

2 Materiały 
2.1 Materiały do impregnacji zapewni Wykonawca wg zaleceń w kosztorysie ofertowym.
2.2 Preparat do impregnacji 
UŜyty preparat powinien zabezpieczać elementy drewniane przed ogniem, grzybem i owadami. Do nanoszenia
pędzlem lub metodą natrysku. Powinien posiadać atest PZH i atesty JTB. 
3 Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie przy pomocy pędzli malarskich lub ciśnieniowo agregatem przez osoby
przeszkolone do jego obsługi. 

4 Transport 
Wg Rozdziału wymagania ogólne pkt 3.2 

5 Wykonanie robót 
Przed naniesieniem środków impregnujących całą powierzchnię elementów naleŜy oczyścić z kurzu. Ilość zuŜytego
środka do impregnacji powinna odpowiadać podanym normom przez producenta 
potrzebnym do uzyskania przez konstrukcję drewnianą cech zabezpieczających przed poŜarem. Metoda
smarowania pędzlem lub natrysk agregatem. 

6 Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na ocenie wizualnej oraz na zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.
Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni zaimpregnowanej. 

7 Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

8 Podstawa płatności 
Warunki płatności będą określone w umowie 

 Kod CPV 45111100 - 9
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  rozbiorki  istniejącego  pokrycia
dachu, wraz z łatami i rynnami.

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– rozbiórka pokrycia dachu z dachówki

– rozbiórka ołacenia dachu

– rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
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– rozbiórka pokrycia dachu z papy

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  (kod  45000000-7)
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodnosć z  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych 

Brak dokumentacji robót rozbiórkowych. Nakłady i zakres robót rozbiórkowych podano w kosztorysie. 

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień  publicznych),  zgodna  z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

– protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do rozbiórek moŜe być uŜyty tylko sprawny sprzęt. Elektonarzędzia powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia i izolacje. . 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Transport  materiałów  z  rozbiórki  nie  wymaga  specjalnych  środków  i  urządzeń.  Zaleca  się  uŜywać  do  transportu  samochodów
samowyładowczych z moŜliwością zabezpieczenia siatką przewoŜonych materiałów z rozbiórki. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć
przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich spadanie z pojazdu lub przesuwanie po skrzyni ładunkowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy: 

– teren zabezpieczyći oznakować zgodnie z wymogami BHP 

– odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną 

.2)  Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  (Dz.U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie  prace  naleSy  wykonać  z  naleŜytą  starannością.  Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje
Inspektor nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. 

Zasady obmiarowania  Powierzchnie  rozbieranych elementów oblicza  się  w m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  lub  przyjmując
obmiary z natury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 9. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST (kod 445000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 9. 9.2. Zasady rozliczenia
i płatności 
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Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  rozbiórkowe  moŜe  być  dokonana  według  następujących
sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą  płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość  wynagrodzenia; wartość  robót w
tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej
(z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W  jednym  i  drugim  przypadku  rozliczenie  moŜe  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym
odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty rozbiórkowe obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny  jednostkowe  uwzględniają  równieŜ  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót
pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą
sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 

CPV - 45111213-4      Roboty w zakresie oczyszczania terenu
CPV - 45111220-6      Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie oczyszczenia terenu i
wywozu gruzu przy wykonaniu zmiany pokrycia dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w krapkowicach.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórkowych zgodnie z kosztorysem
inwestorskim. 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe  podane w niniejszej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i w ST-00 „Wymagania ogólne”.
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z  kosztorysem inwestorskim, ST i poleceniami
Inspektora.Nadzoru. 

2. MATERIAŁY.
Brak.

3. SPRZĘT.
Ogólne  wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy uŜyć
następującego sprzętu:
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  -  elektronarzędzia 
  -  łomy
  -  rynny i rękawy do transportu gruzu
 
  Sprzęt powinien być taki  jaki określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.Nadzoru

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00 „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów z rozbiórki naleŜy uŜyć takich środków
transportu, jak: 
 - samochody samowyładowcze
 - samochód skrzyniowy
 - ciągnik z przyczepą
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa
ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być taki  jaki określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
5.1.1. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i załadunkowych.
Przy wykonywaniu robót naleŜy uwzględnić:
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i załadunkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Roboty naleŜy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego
rodzaju robotach.
KaŜdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie.

5.1.2. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki gruz i materiały z rozbiórki naleŜy wywieźć i składować w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 10 km. W pozostałym przypadku materiały z rozbiórki nalezy wywieźć na
wysypisko odpadów w Gogolinie. 
Koszty związane z wywozem materiałów i opłatą za składowaniae na wysypisku naleŜy ująć w cenie jednostkowej.
Koszty związane z opłatami za składowanie materiału, który został przyjęty przez  Zamawiającego nie będą naliczane.

 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

 7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

  8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega uporządkowanie terenu i wywóz gruzu.

 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844). - BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych


