MeGaBUD
biuro projektowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CZÊŒÆ OGÓLNA nr ST - 0
kod CPV 45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryæ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
–
Remont dachu budynku ZSP 4 przy ul. Szkolnej 5 w Polakowicach

Zamawiaj¹cy:

URZ¥D GMINY
ul. Kolejowa 6
55-020 ¯órawina

Wykonawca:………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….

Opracowa³:

„MeGaBud” biuro projektowe
Grzegorz Masoñ
Rybnik, ul. Orzepowicka 15B/33

Wykona³:

Zatwierdzi³:

Mgr. in¿. Grzegorz Masoñ

Rybnik, wrzesieñ 2007r.

ZAWARTOŒÆ SPECYFIKACJI

1. ST – 0 Czêœæ ogólna

str. 2 – 14

2. SST – 1 Remont dachu budynku ZSP nr 4

str. 15 – 30

2

1. Wstêp
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawieraj¹ce
zbiór wymagañ w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, w³asnoœci materia³ów,
sposobu wykonania i oceny prawid³owoœci wykonania poszczególnych robót, które s¹ niezbêdne do
okreœlenia standardu i jakoœci wykonania robót.
1.1. Przedmiot i zakres robót
Specyfikacja Techniczna – Czêœæ Ogólna odnosi siê do wymagañ wspólnych i poszczególnych
szczegó³owych wymagañ technicznych dotycz¹cych wykonania i odbioru robót, które zosta³y zaplanowane
w ramach wykonania nastêpuj¹cych zadañ:
Roboty budowlane polegaj¹ce na remoncie dachu budynku w Polakowicach przy ulicy Szkolnej 5.
-

powierzchnia remontowanego dachu – 475,65m2

1.2. Ogólny zakres robót przewiduje:
•

Prace przygotowawcze.

•

Roboty rozbiórkowe zwi¹zane z demonta¿em dachówek, ³at, fragmentów wiêŸby dachowej,
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

•

Naprawê tynków lukarn, tarasu i kominów.

•

Naprawê elementów konstrukcyjnych dachu

•

Wykonanie nowej izolacji

•

Wykonanie nowych obróbek blacharskich

•

Wykonanie nowych rynien i rur spustowych

•

Wykonanie nowej balustrady tarasu

•

Wymianê stolarki okiennej ma³ych lukarn.

•

Wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki

•

Wykonanie nowych ³aw kominiarskich

•

Wymianê instalacji odgromowej na dachu

•

Uporz¹dkowanie terenu.

1.3. Informacja o terenie budowy
Obecnie na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 55/1 zlokalizowany jest tylko remontowany budynek
Szko³y. Teren wokó³ budynku jest czêœciowo nieutwardzony.
1.4. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy
1.4.1. Obowi¹zki Zamawiaj¹cego
Do obowi¹zków Zamawiaj¹cego nale¿y:
•

zawiadomienie Starostwa Powiatowego we Wroc³awiu o zamiarze rozpoczêcia robót;

•

przekazanie

placu

budowy

ca³oœciowo

w

formie

protoko³u

w

terminie

uzgodnionym

w umowie;
•

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

•

wydanie dziennika budowy;

•

odbiór robót.
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1.4.2. Obowi¹zki Wykonawcy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹
projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹, szczegó³owymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y:
•

przejêcie placu budowy;

•

zabezpieczenie robót w czasie ich trwania;

•

oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury;

•

zabezpieczenie materia³ów i sprzêtu przed kradzie¿¹ od dnia przejêcia placu budowy do dnia
spisania protoko³u odbioru robót;

•

sukcesywne porz¹dkowanie placu budowy, usuwanie na bie¿¹co zbêdnych materia³ów, opakowañ,
sprzêtu i innych zanieczyszczeñ;

•

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególnoœci
paliwem i olejami;

•

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roœlinnoœci znajduj¹cej siê na terenie budowy i na
terenach przyleg³ych;

•

odpowiedzialnoœæ

za

wszystkie

zanieczyszczenia

i

uszkodzenia

w³asnoœci

publicznej

i prywatnej, powsta³e podczas wykonania robót.
1.5. Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz ochronê
w³asnoœci publicznej i prywatnej. Podczas prowadzenia robót Wykonawca zapewni odpowiedni¹
organizacjê ruchu na terenie Szko³y. Jest on równie¿ zobowi¹zany do szczegó³owego oznaczania instalacji
i urz¹dzeñ, zabezpieczania ich przed uszkodzeniem, a je¿eli w trakcie realizacji robót zostan¹ one
uszkodzone, tak¿e do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i w³aœciciela sieci.
Wykonawca odpowiada za szkody wyrz¹dzone na sieciach infrastruktury naniesionych na planie
zagospodarowania terenu.
1.6. Ochrona œrodowiska
W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowi¹zek znaæ i stosowaæ siê do przepisów
w zakresie ochrony œrodowiska.
1.7. Warunki bezpieczeñstwa pracy i ochrona zdrowia
Wykonawca

jest

zobowi¹zany

do

zapewnienia

zatrudnionym

na

budowie

pracownikom

odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz œrodków ochrony osobistej tj. odzie¿ i obuwie
ochronne itp., zgodnie ze specyfik¹ prowadzonych robót. Wykonawca zobowi¹zany jest do przeszkolenia
pracowników w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzglêdnieniem robót
niebezpiecznych lub stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia.
Wykonawca zobowi¹zany jest do stosowania siê do wszystkich obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych

w

zakresie

bezpieczeñstwa

przeciwpo¿arowego.

Bêdzie

utrzymywa³

œrodki

ochrony

przeciwpo¿arowej w stanie gotowoœci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotycz¹cych
bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego na terenie placu budowy.
1.8. Ogrodzenie placu budowy
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Wykonawca jest zobowi¹zany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania
akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu
budowy oraz do utrzymania porz¹dku na placu budowy, w³aœciwego sk³adowania materia³ów i elementów
budowlanych, utrzymywania w czystoœci dróg dojazdowych (szczególnie w czasie wywozu gruzu).
1.9. Okreœlenia podstawowe
Dziennik Budowy - opatrzony pieczêci¹ Zamawiaj¹cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, s³u¿¹cy do
notowania

wydarzeñ

zaistnia³ych

w

czasie

wykonywania

zadania

budowlanego,

rejestrowania

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceñ i innej korespondencji technicznej pomiêdzy
In¿ynierem Kontraktu, Wykonawc¹ i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania Robotami i do
wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowê wraz z za³¹czonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protoko³y odbiorów czêœciowych i koñcowych, w miarê potrzeby, rysunki i opisy s³u¿¹ce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksi¹¿ka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u tak¿e dziennik monta¿u.
Rysunki - czêœæ Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacjê, charakterystykê i wymiary obiektu
bêd¹cego przedmiotem Robót.
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich iloœci (przedmiar) w kolejnoœci technologicznej ich
wykonania.
Zadanie budowlane - czêœæ przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ ca³oœæ konstrukcyjn¹ lub
technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego spe³niania przewidywanych funkcji techniczno – u¿ytkowych.
Zadanie mo¿e polegaæ na wykonywaniu Robót zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹, utrzymaniem oraz
ochron¹ budowli lub jej elementu.
Budowla - ka¿dy obiekt budowlany nie bêd¹cy budynkiem lub obiektem ma³ej architektury a tak¿e czêœci
budowlane urz¹dzeñ technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urz¹dzenia, jako odrêbne pod
wzglêdem technicznym czêœci przedmiotów sk³adaj¹cych siê na ca³oœæ u¿ytkow¹,
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreœlonym miejscu, a tak¿e odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,
Roboty budowlane - budowa, a tak¿e prace polegaj¹ce na monta¿u, modernizacji, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego,
Teren budowy - przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz z przestrzeni¹ zajmowan¹
przez urz¹dzenia zaplecza budowy
Prawo do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane - tytu³ prawny wynikaj¹cy z prawa
w³asnoœci, u¿ytkowania wieczystego, zarz¹du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwolenie na budowê - decyzja administracyjna zezwalaj¹ca na rozpoczêcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj¹ca jego przydatnoœæ do
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stosowania w budownictwie.
Certyfikat zgodnoœci – dokument wydany przez notyfikowan¹ jednostkê, potwierdzaj¹cy zgodnoœæ
wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowan¹ specyfikacj¹ techniczn¹.
Deklaracja zgodnoœci – oœwiadczenie producenta lub jego upowa¿nionego przedstawiciela, stwierdzaj¹ce
na jego wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ, ¿e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan¹ specyfikacj¹ techniczn¹.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloœci
w przypadku zmiany parametrów przyjêtych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartoœci robót
dodatkowych, nieobjêtych przedmiarem.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynnoœci, zwanych te¿ „odbiorem
koñcowym”, polegaj¹cych na protokolarnym przyjêciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobê lub grupê osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon¹ przez
inwestora ale nie bêd¹c¹ inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.

2. Wymagania dotycz¹ce wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne dotycz¹ce w³aœciwoœci materia³ów i wyrobów
•

Materia³y wykorzystane do wykonywania robót objêtych niniejsz¹ specyfikacj¹ musz¹ spe³niaæ
wymogi odnoœnie przepisów i byæ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestów, certyfikatów zgodnoœci lub aprobat technicznych.

•

Przy

wykonywaniu

robót

budowlanych

nale¿y

stosowaæ

wyroby

budowlane

o

takich

w³aœciwoœciach u¿ytkowych umo¿liwiaj¹cych wykonanym obiektom budowlanym spe³nienie
wszystkich wymagañ okreœlonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
2.2. Wymagania ogólne dotycz¹ce przechowywania, transportu, dostaw, sk³adowania i kontroli
jakoœci materia³ów i wyrobów
•

Przechowywanie materia³ów i ich sk³adowanie powinno odbywaæ siê zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie dosz³o do obni¿enia ich jakoœci i przydatnoœci dla robót.

•

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk³adowane materia³y, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne
do

robót,

by³y

zabezpieczone

przed

zniszczeniem,

zachowa³y

swoj¹

jakoœæ

i w³aœciwoœci.
•

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materia³y, stosowane i
u¿ywane w trakcie realizacji robót odpowiada³y wymaganiom okreœlonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegó³owych specyfikacjach technicznych.

•

Wyroby budowlane i materia³y dostarczone przez Wykonawcê na plac budowy, nie uzyskuj¹ce
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodnoœci lub
aprobat technicznych) zostan¹ przez Wykonawcê usuniête z terenu budowy.

•

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materia³ów i wyrobów budowlanych na placu budowy.
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3. Wymagania dotycz¹ce sprzêtu do wykonania robót budowlanych
•

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ytkowania tylko takiego sprzêtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych robót.

•

Sprzêt powinien byæ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegó³owych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

•

Liczba i wydajnoœæ sprzêtu powinna gwarantowaæ przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
okreœlonymi

w

dokumentacji

projektowej,

szczegó³owych

specyfikacjach

technicznych,

w terminie przewidzianym umow¹.
•

Sprzêt bêd¹cy w³asnoœci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót, ma byæ utrzymany
w dobrym stanie i gotowoœci do pracy. Powinien byæ zgodny z normami ochrony œrodowiska
i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.

4. Wymagania dotycz¹ce œrodków transportu
•

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich œrodków transportu, które nie wp³yn¹
niekorzystnie na jakoœæ robót, w³aœciwoœci przewo¿onych materia³ów i wyrobów oraz nie
spowoduj¹ ich uszkodzeñ mechanicznych b¹dŸ zmiany parametrów technicznych.

•

Wykonawca jest zobowi¹zany do usuwania na w³asny koszt wszelkich zanieczyszczeñ
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

•

Wykonawca usunie na w³asny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych
i terenu budowy oraz terenów przyleg³ych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie
z warunkami umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.

•

Liczba œrodków transportu bêdzie zapewniaæ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreœlonymi
w

dokumentacji

projektowej,

szczegó³owych

specyfikacjach

technicznych,

w terminie przewidzianym umow¹.
•

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz¹ spe³niaæ wymagania dotycz¹ce przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów
technicznych.

5. Wymagania dotycz¹ce w³aœciwoœci wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowê, zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w
przedmiarze robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób
uprawnionych do kontroli budowy.

•

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiaj¹cego.

•

W przypadku wyst¹pienia koniecznoœci wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie
z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodni¹ w formie protoko³u „koniecznoœci” zakres tych
prac, uzasadniaj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ ich wykonania.
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•

Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiaj¹cego protoko³u „koniecznoœci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót
i podpisaniu przez Wykonawcê i Zamawiaj¹cego stosownego aneksu do umowy (wzglêdnie nowej
umowy) okreœlaj¹cego zakres oraz wartoœæ robót dodatkowych.

•

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœæ za dok³adne wykonanie wszystkich elementów robót
zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w dokumentacji projektowej.

•

Nastêpstwa jakiegokolwiek b³êdu spowodowanego przez Wykonawcê w wykonaniu robót zostan¹,
jeœli wymagaæ bêdzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcê na
w³asny koszt.

•

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materia³ów
i elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach sformu³owanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, a tak¿e w odpowiednich normach i wytycznych.

•

Polecenia inspektora nadzoru bêd¹ wykonywane nie póŸniej ni¿ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê.

•

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca zobowi¹zany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadaj¹cego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pe³nienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawiaj¹cemu kserokopiê posiadanych uprawnieñ budowlanych i kserokopiê
aktualnego zaœwiadczenia o przynale¿noœci do odpowiedniej Izby.

•

Wykonawca robót zobowi¹zany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca robót zobowi¹zany jest do likwidacji placu budowy i pe³nego uporz¹dkowania terenu
wokó³ budowy. Uprz¹tniêcie terenu budowy stanowi wymóg okreœlony odpowiednimi przepisami
administracyjnymi.

6. Kontrola jakoœci, odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakoœci robót:
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê robót oraz za jakoœæ wyrobów budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

•

Wykonawca zobowi¹zany jest do posiadania wszystkich niezbêdnych atestów, certyfikatów
zgodnoœci lub aprobat technicznych dla stosowanych materia³ów i przed³o¿enia ich na ¿¹danie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

•

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót,
jakoœci zabudowanych materia³ów z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹ to, by roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

•

Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹æ
za³o¿on¹ jakoœæ robót.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów:
Wykonawca ma obowi¹zek:
•

Egzekwowaæ od dostawcy wyroby odpowiedniej jakoœci.
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•

Przestrzegaæ warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakoœci.

•

Okreœliæ i uzgodniæ warunki dostaw dla ci¹g³oœci prowadzenia robót.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowi¹zany jest prowadziæ, przechowywaæ i zabezpieczyæ
nastêpuj¹ce dokumenty:
•

dziennik budowy;

•

ksiêgê obmiarów;

•

atesty, certyfikaty zgodnoœci lub aprobaty techniczne wbudowanych materia³ów;

•

protoko³y odbiorów czêœciowych i koñcowych robót.

Dziennik Budowy
•

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego
i Wykonawcê w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koñca okresu
gwarancyjnego.
z

Odpowiedzialnoœæ

obowi¹zuj¹cymi

przepisami

za

spoczywa

prowadzenie
na

kierowniku

dziennika
budowy,

budowy
œciœle

wg

zgodnie
wymogów

obowi¹zuj¹cych w Prawie budowlanym.
•

Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyæ przebiegu robót, stanu
bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

•

Ka¿dy zapis w dzienniku budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona³a zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s³u¿bowego. Zapisy bêd¹
czytelne, dokonane trwa³¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio jeden pod drugim,
bez przerw, na orygina³ach i kopiach stron.

•

W razie koniecznoœci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczeœniej wpisów tekst niew³aœciwy
nale¿y skreœliæ w sposób umo¿liwiaj¹cy jego odczytanie, a nastêpnie wprowadziæ treœæ w³aœciw¹ –
wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreœleñ oraz poprawek nale¿y dokonywaæ w formie
wpisu do dziennika budowy.

•

Za³¹czone do dziennika budowy protoko³y i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnymi numerami
za³¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

•

Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹ przed³o¿one
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania siê.

•

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska.

•

Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przys³uguje równie¿:
- przedstawicielom pañstwowego nadzoru budowlanego,
- Zamawiaj¹cemu,
- projektantowi,
- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach
dokonywania czynnoœci kontrolnych).
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•

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak stron¹ kontraktu i nie ma uprawnieñ do wydawania
poleceñ Wykonawcy robót.

•

Do Dziennika Budowy nale¿y wpisaæ w szczególnoœci:
- datê przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej;
- terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudnoœci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
- zg³oszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych, ulegaj¹cych zakryciu, czêœciowych
i koñcowych odbiorów robót,
- wyjaœnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Ksiêga obmiaru
Ksiêga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego
rodzaju

robót.

Na

jej

podstawie

dokonuje

siê

wyliczeñ

i

zestawieñ

wykonywanych

robót,

w uk³adzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiêgê obmiaru prowadzi kierownik budowy,
a pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawê do obliczeñ.
Obmiary

wykonanych

robót

przeprowadza

siê

w

sposób

ci¹g³y

w

jednostkach

przyjêtych

w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje siê do ksiêgi obmiaru.
Pozosta³e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych wy¿ej, nastêpuj¹ce dokumenty:
• protoko³y przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protoko³y odbioru robót,
• protoko³y z narad i ustaleñ,
• korespondencjê prowadzon¹ na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
• Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
• Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
• Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiane do wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego.

7. Wymagania dotycz¹ce obmiaru robót
Ogólne zasady dotycz¹ce obmiaru robót prowadzenia ksiêgi obmiarów:
•

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych
materia³ów.
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•

Obmiaru wykonanych robót, w sposób ci¹g³y, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on
pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów robót,
na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robót.

•

Wyniki obmiaru zamieszcza siê w ksiêdze obmiarów robót.

•

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe.

•

Obmiarów nale¿y dokonywaæ zgodnie ze specyfikacj¹ techniczn¹, przedmiarem robót,
w ustalonych jednostkach, z dok³adnoœci¹ podan¹ w opisie danej pozycji.

•

Dokonane pomiary powinny byæ wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumia³y, potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodnoœæ ze stanem faktycznym. Pisemne
potwierdzenie dokonanych obmiarów stanowi podstawê do obliczeñ.

•

Jakiekolwiek przeoczenie lub b³¹d w iloœciach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowi¹zku ukoñczenia tych robót. B³êdne dane
w przedmiarach lub obmiarach robót zostan¹ poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(z odpowiedni¹ adnotacj¹).

•

Ksiêgê obmiaru prowadzi kierownik budowy.

•

Obmiary

bêd¹

przeprowadzane

przed

czêœciowym

lub

koñcowym

odbiorem

robót,

a tak¿e w przypadku wystêpowania d³u¿szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
•

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonywane w sposób
zrozumia³y i jednoznaczny.

•

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objêtoœci uzupe³niane bêd¹ odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiêgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog¹ byæ do³¹czone w
formie osobnego za³¹cznika do ksi¹¿ki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8. Odbiór robót budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty do odbioru Wykonawca zg³asza zapisem w dzienniku budowy i jednoczeœnie zawiadamia pisemnie
Zamawiaj¹cego w terminie ustalonym umow¹. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodnoœci wykonania
robót zgodnie z umow¹. Dla robót ujêtych umow¹ okreœla siê nastêpuj¹ce rodzaje odbiorów:
a) odbiór czêœciowy
b) odbiór koñcowy
c) odbiór ostateczny
8.2. Odbiór czêœciowy
•

Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych czêœci robót, stanowi¹cych
zakoñczony element ca³ego zadania, wyszczególniony umow¹.

•

Odbiór czêœciowy danego zakresu robót nast¹pi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowoœci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu
Zamawiaj¹cego

przez

Wykonawcê

o

powy¿szej

gotowoœci

z

wyprzedzeniem

3 dni roboczych.
•

Je¿eli w toku kontroli stwierdzone zostan¹ wady lub usterki, to Zamawiaj¹cy odmówi odbioru
i zap³aty za roboty do czasu ich usuniêcia.
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•

Czêœciowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór koñcowy robót
•

Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodz¹cych
w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich iloœci i jakoœci.

•

Ca³kowite zakoñczenie robót oraz gotowoœæ do odbioru koñcowego bêdzie stwierdzone przez
Wykonawcê, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym Zamawiaj¹cego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie
Zamawiaj¹cy powiadamia Wykonawcê o wyznaczonym terminie odbioru robót.

•

Komisja odbiorowa, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele Zamawiaj¹cego i Wykonawcy,
w obecnoœci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny
przed³o¿onych dokumentów (protoko³y odbiorów czêœciowych, atesty, certyfikaty zgodnoœci,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoœci itp.).

•

Wykonawca zobowi¹zany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnoœci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje siê czynnoœci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca
traci jednak prawo do zg³aszania zastrze¿eñ i uwag co do treœci protoko³u.

•

Z przeprowadzonych czynnoœci odbiorowych sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byæ podpisany przez upowa¿nionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiaj¹cego. Ka¿da ze stron uczestnicz¹ca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protoko³u odbioru.

•

Zauwa¿one w trakcie odbioru robót usterki i braki (równie¿ w stosunku do kompletnoœci
wymaganych dokumentów) stwierdza siê w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do protoko³u odbioru
koñcowego robót. Wykonawca nie mo¿e przy tym powo³ywaæ siê na to, ¿e poszczególne roboty
by³y wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Mo¿e natomiast przedstawiæ
dokumenty stwierdzaj¹ce, ze wykona³ roboty œciœle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jeœli w swoim czasie zg³osi³ zastrze¿enia co do treœci odpowiedniego polecenia, a inspektor
nadzoru inwestorskiego ponownie potwierdzi³ swoje polecenie.

•

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usun¹æ w³asnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usuniêciu usterek Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestorskiego, z proœb¹ o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniêcia usterek czynnoœci odbioru uznane s¹ za zakoñczone, co
stanowi pocz¹tek przebiegu okresu gwarancyjnego.

•

Niezastosowanie

siê

Wykonawcy

do

obowi¹zku

usuniêcia

usterek

oraz

braków

w wyznaczonym terminie powoduje usuniêcie ich przez Zamawiaj¹cego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
•

Je¿eli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemo¿liwiaj¹ u¿ytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy lub ¿¹daæ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
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8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny
•

Jest to ocena zachowania wymaganej jakoœci poszczególnych elementów robót w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwi¹zanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

•

Przed up³ywem terminu gwarancji Zamawiaj¹cy zwo³uje odbiór pogwarancyjny ostateczny,
pisemnie powiadamiaj¹c o tym Wykonawcê. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu
stwierdzenia usuniêcia ewentualnych usterek powsta³ych na skutek wadliwego wykonania robót.

•

Z przeprowadzanych czynnoœci spisywany jest protokó³ na zasadach jak dla odbioru koñcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koñcowego
Do odbioru czêœciowego i koñcowego robót Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaæ nastêpuj¹ce
dokumenty:
•

dziennik budowy,

•

ksiêga obmiaru,

•

atesty, certyfikaty zgodnoœci, aprobaty techniczne itp.

9. Sposób rozliczenia robót
•

Rozliczenie robót nastêpuje na zasadach okreœlonych w umowie.

•

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protoko³ów „koniecznoœci” rozliczane s¹ na
podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót
w kosztorysie.

•

Cena jednostkowa pozycji bêdzie uwzglêdniaæ wszystkie czynnoœci, wymagania sk³adaj¹ce siê na
jej wykonanie.

•

Cena jednostkowa obejmowaæ bêdzie:
- robociznê bezpoœredni¹,
- wartoœæ materia³ów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartoœæ pracy sprzêtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzêtu na teren
budowy i z powrotem, monta¿u i demonta¿u na stanowisku pracy itp.)
- koszty poœrednie w sk³ad których wchodz¹: p³ace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urz¹dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotycz¹ce oznakowania robót, wydatki
dotycz¹ce BHP, us³ugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarz¹du
przedsiêbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawieraj¹cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu³u innych wydatków
mog¹cych wyst¹piæ w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

•

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaæ podatku VAT.

10. Przepisy zwi¹zane
•

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 – wraz ze
zmianami).

•

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
monta¿u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og³oszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce
bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia.
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•

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegó³owego
zakresu robót budowlanych, stwarzaj¹cych zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi.

•

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeñstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CZÊŒÆ SZCZEGÓ£OWA nr SST - 1
kod CPV 45261000-4

Wykonywanie pokryæ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Remont dachu budynku ZSP 4 przy ul. Szkolnej 5 w Polakowicach

Zamawiaj¹cy:

URZ¥D GMINY
ul. Kolejowa 6
55-020 ¯órawina

Wykonawca:………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….

Opracowa³:

„MeGaBud” biuro projektowe
Grzegorz Masoñ
Rybnik, ul. Orzepowicka 15B/33

Wykona³:

Zatwierdzi³:

Mgr. in¿. Grzegorz Masoñ

Rybnik, wrzesieñ 2007r.

15

1. Wstêp
1.1. Przedmiot i zakres robót objêtych Specyfikacj¹ techniczn¹ – SST- 1
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s¹ wymagania szczegó³owe dotycz¹ce wykonania i
odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem remontu dachu budynku Szko³y ZSP 4 w Polakowicach przy ulicy
Szkolnej 5.
-

powierzchnia remontowanego dachu – 475,65m2
Niniejsza specyfikacja stosowana bêdzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawieraj¹ wszelkie czynnoœci
umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie wszystkich robót. Obejmuje ona nastêpuj¹ce prace:
1.1.1.

Wykonanie prac przygotowawczych polegaj¹cych na przygotowaniu terenu i monta¿u urz¹dzeñ
niezbêdnych do wykonania robót rozbiórkowych i budowlanych.

1.1.2.

Wykonaniu prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych i wierzchnich dachu, obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych, balustrady tarasu oraz instalacji odgromowej.

1.1.3.

Wywóz gruntu z terenu rozbiórki.

1.1.4.

Uporz¹dkowanie terenu po zakoñczeniu robót rozbiórkowych.

1.1.5.

Wykonaniu napraw tynków na lukarnach, tarasie i kominach.

1.1.6.

Naprawieniu elementów konstrukcyjnych dachu.

1.1.7.

Wykonaniu membrany izolacyjnej wysokoparoprzepuszczalnej

1.1.8.

Wykonaniu nowych obróbek blacharskich.

1.1.9.

Wykonaniu nowych rynien i rur spustowych

1.1.10. Wykonaniu balustrady balkonowej
1.1.11. Wymiany stolarki okiennej ma³ych lukarn.
1.1.12. Pokryciu dachu now¹ dachówk¹ karpiówk¹ i g¹siorami
1.1.13. Zamontowaniu ³aw kominiarskich
1.1.14. Wykonaniu nowej instalacji odgromowej na dachu
1.1.15. Uporz¹dkowaniu terenu.

2. Wymagania dotycz¹ce w³aœciwoœci wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2.
•

Materia³y nale¿y dostarczyæ na budowê wraz z certyfikatem jakoœci, gwarancj¹ i raportem z
dopuszczeñ technicznych, atestami i deklaracj¹ zgodnoœci.

•

Materia³y dostarczane na budowê nale¿y sprawdziæ pod wzglêdem ich kompletnoœci i zgodnoœci z
danymi otrzymanymi od producenta,

•

Wykonawca powinien przeprowadziæ wizualn¹ inspekcje dostarczonych materia³ów. W przypadku
uszkodzeñ lub w¹tpliwoœci, co do ich jakoœci, przed z³o¿eniem Wykonawca przeprowadzi testy
okreœlone przez In¿yniera Kontraktu.

2.2 Otrzymane materia³y
-

gruz i grunt nale¿y usun¹æ z terenu budowy i wywieœæ na wysypisko odpadów;
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2.3. Stosowane materia³y:
Ogólnie stosowane materia³y:
•

acetylen rozpuszczony techniczny

•

Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II

•

Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II

•

Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III

•

bale iglaste obrzynane kl.2 50mm

•

bale iglaste obrzynane kl.3 50mm

•

balustrady stalowe

•

Blacha stal.ocynk.p¦ask.gr.0,50-0,55mm

•

Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem

•

Dachówka karpiówka, +¿³obkowana d³uga (42 szt./m2), naturalna czerwieñ

•

deski igl.obrz. kl.3 25 mm

•

deski igl.obrz. wym. kl.3 19-25 mm

•

Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II

•

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

•

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

•

drewno na stemple igl.okr¹g³e kor.

•

Drewno na stemple okr¹g³e korowane

•

drewno opa³owe

•

Drut stal.okr¦g¦y miàkki fi 2,0-6,0mm

•

Emalia chlorokauczuk. og. stos.-czarna

•

emulsja asfaltowa izolacyjna

•

Farba emulsyjna akrylowa fasadowa EKO-îNIE»KA

•

FASADOWA bia¦a, do fasad i elewacj

•

farba olejna do gruntowania ogóln.stosow.

•

Folia poliet. bud.os¦onowa,gr.0,06-0,10mm

•

G¦sior dach.ceram.podstawowy (2,6szt./m)

•

G¦sior dachowy, pocz¦tkowy zaokr¹glony

•

G¦sior dachowy, rozga³êŸny - trójnik

•

gips budowlany szpachlowy (kg)

•

gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e

•

haki i klamry do rusztowañ drewnianych

•

klamry ciesielskie

•

kotwy stalowe

•

krawêdziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki)

•

lepik asfalt.bez wype³niaczy stos.na gor¹co
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•

³aty i listwy igl.wym. kl.2 2.4-6.3m

•

³aty igl.50x45 mm

•

³aty igl.75x22 mm

•

Masa uszczelniaj¦ca silikonowa "Silikon"

•

maty trzcinowe

•

maty ze s³omy gr.50 mm

•

Membrama dach wysokoparoprzepuszczalna

•

Okno 1-ram.2-szyb.niskoem.mal.ostat.O2/J/N

•

P¦.rusztow.pomost.komunik.d¦ugie gr.38 mm

•

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333

•

papa asfaltowa z wierzchni¹ warst.folii alum

•

Pianka poliuretanowa

•

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

•

prêty stal.ocynkowanefi 8-14 mm

•

spoiwo cynowo-o³owiane LC 60

•

Sucha zaprawa szpachlowa

•

œrodki impregnacyjno-grzybobójcze solne 0,5kg/m2

•

tlen sprê¿ony techniczny

•

Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm

•

Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm

•

Wapno hydratyzowane luzem, gat.I

•

wkrêty stal.do drewna

•

woda

•

Wspornik do przew. napr. K-123 naci¦gowy

•

Wsporniki stalowe

•

zaprawa cementowa M12 (m. 80)

•

z³¹czki przelot.kab³¹kowe naprê¿aj¹ce

•

wyci¹g

•

wyci¹g jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t

•

zestaw spawalniczy tlen, acetylen

Naprawa elementów konstrukcyjnych dachu.
•

Nale¿y zastosowaæ kompleksowe œrodki s³u¿¹ce do efektywnej ochrony drewna i materia³ów
drewnopodobnych przed dzia³aniem ognia ,grzybów i owadów. Powinien to byæ preparat solny,
rozpuszczalny w wodzie, niebarwi¹cy materia³ów impregnowanych, nadaj¹cy siê do zabezpieczenia
drewna w masie oraz do impregnacji. G³êbokoœæ wnikania preparatu w drewno o wilgotnoœci 28%
minimum 8 mm, a o wilgotnoœci 12% minimum 2 mm.

Obróbki blacharskie
•

Obróbki blacharskie powinny byæ wykonane z blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej w
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kolorze ceglastym. Miejsce monta¿u poszczególnych rodzajów blach zgodnie z projektem.
•

Obróbki blacharskie powinny byæ wykonane z blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej w
kolorze ceglastym. Miejsce monta¿u poszczególnych rodzajów blach zgodnie z projektem.

•

Ró¿ne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej, przy szerokoœci w rozwiniêciu ponad 25cm, gruboœæ
blachy 0,55 mm

Wykonanie nowych rynien i rur spustowych
•

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemów odwodnieniowych w postaci
rynien i rur spustowych posiadaj¹cych Aprobaty Techniczne.

•

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pó³okr¹g³e o œrednicy 15 cm, gruboœæ blachy 0,55mm, kolor
ceglany.

•

Rury spustowe z blachy ocynkowane okr¹g³e o œrednicy 12 cm, gruboœæ blachy 0,55mm kolor
ceglany.

•

Rury spustowe z blachy ocynkowane okr¹g³e o œrednicy 10 cm, gruboœæ blachy 0,55mm kolor
ceglany.

Stolarka okienna
•

Wszystkie produkty powinny byæ sk³adowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem
w sposób zapewniaj¹cy ich trwa³oœæ i ³atwy dostêp do poszczególnych grup materia³ów. Miejsce ich
sk³adowania powinno byæ zabezpieczone przed przedostawaniem i gromadzeniem siê wód
opadowych i przed nara¿eniem

•

Pod³ogi w pomieszczeniach magazynowych powinny byæ utwardzone, poziome pomieszczeniach
równe, W pomieszczeniach pó³otwartych, o nieutwardzonym pod³o¿u, wyroby nale¿y ustawiaæ na
legarach o wysokoœci min. 15 cm u³o¿onych równolegle do siebie i oddalonych, co najmniej 1,0 m od
czynnych urz¹dzeñ grzejnych.

•

Wyroby nale¿y uk³adaæ w jednej lub kilku warstwach (w pakietach lub pojedynczo). Sposób u³o¿enia
wyrobów powinien zabezpieczaæ je przed uszkodzeniem w czasie transportu wewn¹trz magazynu..

Pokryciu dachu now¹ dachówk¹ karpiówk¹ i g¹siorami
•

Dachówka karpiówka, ¿³obkowana d³uga (42 szt./m2), naturalna czerwieñ

Odgromnienie
•

Prêt ocynkowany o œrednicy fi 10mm
.

3. Wymagania dotycz¹ce sprzêtu do wykonania robót budowlanych
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzêt
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•

¿uraw okienny do 0,50t

•

betoniarka wolnospadowa

•

Ruszt.ram.zew.RR-1/30 >20m

•

Ruszt.rur.zew.do 20m 100m2

•

Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

•

samochód skrzyniowy do 5t

•

Spawarka elektr.transfor.500A

•

œrodek transportowy

•

wyci¹g

•

wyci¹g jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t

•

zestaw spawalniczy tlen, acetylen

•

kilofy,

•

taczki,

•

m³otek, d³uto itp.

•

no¿yce do ciêcia stali,

•

sprê¿arka pow. spalinowa,

•

pêdzel.

Wszelki sprzêt i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania jakoœci wykonywanych robót, maj¹ce niekorzystny
wp³yw na œrodowisko, zostan¹ przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy niedopuszczone do stosowania.
Sprzêt do wykonania robót powinien byæ zgodny z ofert¹ Wykonawcy.

4. Wymagania dotycz¹ce œrodków transportu
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.
4.2. Wybór œrodków transportu
Œrodkiem transportu sprzêtu i materia³ów jest samochód dostawczy, wzglêdnie inny, gwarantuj¹cy
bezpieczny transport, chroni¹cy sprzêt przed uszkodzeniem. Gruz i grunt nale¿y wywieŸæ samochodami
samowy³adowczymi.

5. Wymagania dotycz¹ce wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robót
Nale¿y zapewniæ bezpieczeñstwo pracy robotników oraz osób postronnych mog¹cych znaleŸæ siê w
pobli¿u miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta¿owych i rozbiórkowych.
Kolejnoœæ i sposób wykonywania robót powinien zapewniaæ zabezpieczenie dachu przed wod¹ i
wiatrem. Prace nale¿y prowadziæ tak, aby w ka¿dej fazie robót zapewniony by³ odp³yw powierzchniowy wód
opadowych poza teren budowy. Podczas prowadzenia wszystkich robót nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ i
warunków podanych przez producentów stosowanych materia³ów.
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5.3 Wykonanie prac przygotowawczych polegaj¹cych na przygotowaniu terenu i monta¿u urz¹dzeñ
niezbêdnych do wykonania robót rozbiórkowych i budowlanych
•

Wykonanie przêse³, przygotowanie s³upów i ustawienie ogrodzenia drewnianego z przêse³
przenoœnych.

•

Wykonanie i ustawienie drewnianej rynny do gruzu.

•

Wykonanie pomostów pochy³ych na dachu

•

Zastawy zabezpieczaj¹ce i pomosty na dachu oraz daszki zabezpieczaj¹ce. Wykonanie daszków
zabezpieczaj¹cych

•

Wykonanie rusztowania przy kominach. O obwodzie od 2 do 5 m.

5.4 Wykonanie prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych i wierzchnich dachu, obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych, balustrady tarasu oraz instalacji odgromowej.
•

Nale¿y zapewniæ bezpieczeñstwo pracy robotników oraz osób postronnych mog¹cych znaleŸæ siê w
pobli¿u miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta¿owych i rozbiórkowych.

•

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniêtych z obiektu.

•

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotów rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno byæ
uzgodnione przez Zamawiaj¹cego z odpowiednimi w³adzami.

•

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu

•

Rozbiórki pokrycia z dachówek i ich oczyszczenie.

•

Rozebranie czêœci konstrukcji wiêŸby dachowej.

•

Rozebranie ³at kominiarskich

•

Rozebranie desek okapowych wiatrowych

•

Rozebranie pokryæ, rynien, rur spustowych i obróbek blach. Rozebranie rynien i rur spustowych
z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku

•

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów ko³nierzy, gzymsów

•

Rozebranie balustrad z kszta³towników stalowych, balustrady w poziomie II kondygnacji

•

Rozebranie ogrodzenia zabezpieczaj¹cego budowê

5.5 Wywóz gruzu
•

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy rêcznym za³adowaniu i wy³adowaniu. Transport gruzu
samochodem ciê¿arowym skrzyniowym na odleg³oœæ1km

•

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy rêcznym za³adowaniu i wy³adowaniu. Za ka¿dy dalszy
rozpoczêty 1 km odleg³oœci transportu ponad 1km. samochodem ciê¿arowym skrzyniowym

5.6. Naprawa tynków lukarn, tarasu i kominów.
•

Uzupe³nienie tynków zewnêtrznych zwyk³ych kat.III. Œcian loggi, balkonów o pod³o¿ach z ceg³y,
pustaków ceramicznych. gazo i pianobetonów, pow tynków w 1 miejscu do 2m2 - wapno
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suchogaszone
•

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnêtrznych -

tynków g³adkich - dwukrotne bez

gruntowania
Zasady wykonania i uzupe³nienia tynków:
•

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Masê przed na³o¿eniem nale¿y starannie wymieszaæ w opakowaniu handlowym lub innym
pojemniku, pod warunkiem, ¿e jest nierdzewny. Po wymieszaniu masa tynkarska powinna mieæ
postaæ jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod wzglêdem konsystencji i zabarwienia, bez grudek,
osadu, zbryleñ i zanieczyszczeñ. Produkt zachowuje swe w³aœciwoœci robocze przez oko³o 10-12
godzin.

•

przygotowanie pod³o¿a - Bezpoœrednio przed tynkowaniem nale¿y pod³o¿e oczyœciæ z kurzu,
sadzy, z rdzy i substancji t³ustych oraz zmyæ wod¹.

•

wyznaczenie powierzchni tynku – do tego celu u¿ywa siê pionu, sznura i gwoŸdzi, które wbija siê
co 1,5m. wzd³u¿ d³ugoœci i wysokoœci œciany. Dooko³a wbitych gwoŸdzi wykonuje siê placki z
zaprawy i wyg³adza je równo z g³ówk¹ gwoŸdzia. Nastêpnie miêdzy plackami narzuca siê pasy z
zaprawy i œci¹ga je równo z powierzchni¹ placków.

•

wykonanie obrzutki – wykonuje siê j¹ z zaprawy bardzo rzadkiej, gruboœci nie przekraczaj¹cej 34mm na œcianach.

•

wykonanie narzutu – wykonuje siê j¹ po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wod¹. Gruboœæ
narzutu powinna wynosiæ 8-15mm. Po naniesieniu narzutu nastêpuje równanie go za pomoc¹ ³aty.
Narzut w naro¿ach wykonuje siê za pomoc¹ pas w kszta³cie k¹townika.

•

wykonanie g³adzi czyli ostatniej warstwy tynku – wykonuje siê j¹ z rzadkiej zaprawy z drobnym
piaskiem odsianym przez sito o przeœwicie oczek 0,25 – 0,50mm. Zaprawa powinna byæ bardziej
t³usta ni¿ do narzutu, gruboœæ g³adzi 1-3mm. Zaprawê narzuca siê rêcznie i rozprowadza pac¹. Po
stê¿eniu g³adzi zaciera siê je pack¹ drewnian¹, stalow¹ lub drewnian¹ ob³o¿on¹ filcem. W czasie
zacierania nale¿y zwil¿yæ tynk, skrapiaj¹c go wod¹ za pomoc¹ pêdzla.

5.7. Naprawa elementów konstrukcyjnych dachu.
W remoncie przewidziano 20% elementów wiêŸby dachowej do wymiany. Decyzjê na temat wymiany
zniszczonych elementów wiêŸby dachowej nale¿y podj¹æ po zdjêciu wierzchniej warstwy pokrycia dachu.
Do wykonania przewidziana jest:
•

Impregnacja grzybobójcza drewna metod¹ smarowania (preparatami solowymi). Preparatami
solowymi dwukrotna - bale i krawêdziaki

•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana mur³at i podwalin

•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana s³upów

•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana p³atwi

•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana krokwi zwyk³ych i kleszczy

•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu . Wymiana krokwi naro¿nych lub koszowych

•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana mieczy lub zastrza³ów
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•

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówk¹ ceramiczn¹ z otworami, z przykrêceniem wkrêtami do
³at. Impregnacja, przyciêcie i przybicie kontr³at i ³at

•

Deskowanie po³aci dachowej z tarcicy nasyconej

Zasady wykonania prac:
•

£aty nale¿y przybijaæ do krokwi jednym gwoŸdziem. Styki ³at powinny znajdowaæ siê na krokwiach

•

Wzd³u¿ kalenicy i naro¿y nale¿y przybijaæ dodatkowe ³aty do mocowania g¹siorów.

•

£aty i deski powinny byæ zabezpieczone przed zagrzybieniem œrodkami posiadaj¹cymi aprobaty
techniczne

•

Rozstaw osiowy ³at nale¿y dostosowaæ do rozmiarów dachówki.

Impregnacja drewna
•

Drewno i materia³y drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budowlanych powinny
byæ uodpornione na niszcz¹ce dzia³anie czynników biologicznych przez zastosowanie w³aœciwych i
dopuszczalnych œrodków impregnacyjnych, ponadto

nale¿y zwiêkszyæ odpornoœæ na dzia³anie

ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji
budowlanych przed korozj¹ biologiczn¹ powinny byæ podane; w fazie projektowania elementu i w
toku wykonywania robót. Wszystkie œrodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i
materia³ów drewnopochodnych, powinny mieæ pozytywne orzeczenie Pañstwowego Zak³adu
Higieny.
•

•

Najwiêksze zagro¿enia elementów drewnianych i drewnopochodnych:
•

rozwój pleœni

•

rozwój grzybów

•

owady ¿r¹ce w drewnie

Elementy drewniane opieraæ na murach za poœrednictwem przek³adek z drewna twardego i papy
asfaltowej.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materia³ów drewnopochodnych œrodkami ochrony drewna
•

Roboty zabezpieczaj¹ce drewno œrodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny byæ
wykonywane na wyodrêbnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mieæ dostêp tylko
osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:
a/ mieæ powierzchniê dostosowan¹ do wykonywania impregnacji danego rodzaju materia³ów lub
konstrukcji
b/

byæ wyposa¿one w urz¹dzenia niezbêdne do prawid³owego wykonania robót w warunkach

minimalnego zagro¿enia œrodowiska i osób wykonuj¹cych dany rodzaj ochrony drewna
c/

umo¿liwiaæ zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonuj¹cych roboty

zabezpieczaj¹ce
d/

umo¿liwiæ zachowanie przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy wynikaj¹cych z aktualnie

obowi¹zuj¹cych przepisów
e/ byæ wyposa¿one w œrodki i sprzêt ochrony przeciwpo¿arowej
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f/ byæ wyposa¿one w podstawowe urz¹dzenia higieniczno-sanitarne, w ciep³¹ wodê œrodki myj¹ce
oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej
•

Roboty zabezpieczaj¹ce drewno œrodkami ochronnymi mog¹ wykonywaæ osoby które uzyska³y
pozytywna opiniê lekarsk¹ do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni byæ wyposa¿eni
we w³aœciwe okulary i odzie¿ ochronn¹, która po zakoñczeniu pracy powinna byæ przesuszona i
przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzie¿y.

•

Zabezpieczenie drewna na budowie mo¿e byæ wykonywane metod¹:
a/

pró¿niowo-ciœnieniow¹ przy u¿yciu ró¿nych urz¹dzeñ impregnacyjnych – w przypadkach gdy

elementy lub konstrukcje bêd¹ eksploatowane w œrodowisku o wysokim stopniu zagro¿enia
biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez k¹piel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie
Elementy z drewna powinny byæ przed przyst¹pieniem do nasycania œrodkami ochrony drewna
odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi œrodkami powinno byæ:
a/

oczyszczone

(po

zakoñczeniu

jego

obróbki

mechanicznej)

ze

wszystkiego

rodzaju

zanieczyszczeñ, jak np. resztki kory, ³yka, zaprawy, pow³ok malarskich itp.
b/ wilgotnoœci nie wiêkszej ni¿ 20% - w wypadku nasycania œrodkami olejowymi i o wilgotnoœci 10%
w przypadku nasycania roztworami œrodków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnoœci wiêkszej
od wartoœci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia œrodkami ochronnymi powinno byæ
dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych
dopuszcza siê impregnowanie drewna o wilgotnoœci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem
opracowania szczegó³owej instrukcji okreœlaj¹cej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotnoœci powy¿ej 30%, dopuszcza siê impregnowaæ wy³¹cznie przez k¹piel
d³ugotrwa³¹ w roztworach o du¿ym stê¿eniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju k¹pieli
œrodków.
•

Zabezpieczenie drewna œrodkami ochronnymi mo¿e byæ dokonane nastêpuj¹cymi metodami:
a/

Impregnacja metod¹ pró¿niowo-ciœnieniow¹ powinna byæ wykonana wg instrukcji obs³ugi

urz¹dzenia uwzglêdniaj¹cej specyficzne parametry technologiczne
b/

Impregnacja metod¹ k¹pieli powinna byæ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych,

metalowych

z

tworzyw

sztucznych,

drewnianych

itp.

o

wymiarach

dostosowanych

do

impregnowanych elementów. D³ugoœæ k¹pieli oraz temperatura k¹pieli uzale¿niona jest od instrukcji
stosowania opracowanej przez producenta preparatu
•

Impregnacja metod¹ smarowania

powinna byæ stosowana przy niewielkim zakresie robót

impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupe³niaj¹cy przy metodzie natrysku i k¹pieli. Smarowanie, co
najmniej dwukrotne w odstêpach czasu do 2 i wiêcej godzin w zale¿noœci od rodzaju œrodka i
temperatury otoczenia., powinno byæ przeprowadzone, za pomoc¹ pêdzli, miêkkich szczotek itp.
•

Impregnacja metod¹ natrysku mo¿e byæ wykonywana za pomoc¹ pistoletów natryskowych
pod³¹czonych do sprê¿arki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstêpach do 2 i wiêcej
godzin w zale¿noœci od rodzaju œrodka i temperatury otoczenia.

24

5.8. Wykonanie membrany izolacyjnej wysokoparoprzepuszczalnej.
•

U³o¿enie na krokwiach ekranu zabezpieczaj¹cego z folii o min. 3000 (g/m2/24h)

•

Foliê u³o¿yæ nale¿y zgodnie z instrukcj¹ producenta produktu.

5.9. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.
•

Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny byæ dostosowane do rodzaju pokrycia
i wielkoœci pochylenia po³aci dachowej.

•

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny byæ zabezpieczone w sposób umo¿liwiaj¹cy przemieszczenie
ruchów dachu w taki sposób, aby nastêpowa³ szybki odp³yw wody z obszaru dylatacji.

•

Obróbki blacharskie do pod³o¿a mocuje siê za pomoc¹ silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mo¿na ³¹czyæ gwoŸdziami blacharskimi. Jednym ze sposobów po³¹czenia blachy wykonuje siê na
pojedynczy lub podwójny r¹bek le¿¹cy i na ¿abki lub ³apki. Styki z pokryciem po³aci mo¿na wykonaæ
na r¹bki le¿¹ce lub po³¹czenia systemowe. Obróbki kominów mog¹ byæ z wydr¹ i bez wydry.

5.10. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych
•

Stosuj¹c systemowe rozwi¹zania odwodnienia po³aci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonuj¹c monta¿ nale¿y œciœle stosowaæ siê do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

•

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na mocowanie rynien i rur spustowych, po³¹czenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

•

Rynny wykonaæ z zachowaniem spadków, szczelnoœci i w³aœciwych dylatacji.

•

Rynny pcv mocuje siê do okapów za pomoc¹ uchwytów rynnowych, rozstawionych co 0,4m;

•

Monta¿ rur spustowych rozpoczyna siê od umocowania co 2-3m uchwytów wzd³u¿ linii wyznaczonej
na œcianie budynków. Pierwszy uchwyt mocuje siê 1m poni¿ej rynny. Zak³adanie rur spustowych
rozpoczyna siê od wsuniêcia wpustu w kielich najwy¿szej rury. Wszystkie kielichy powinny byæ
ca³kowicie wype³nione odcinkami wy¿ej po³o¿onych rur i po³¹czonych z nimi odpowiednim klejem.
Nad ka¿dym uchwytem przykleja siê obr¹czki z pvc, które zapobiegaj¹ osuwaniu siê rur.

5.11. Wykonanie balustrady balkonowej
•

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym

Szczegó³owe

dane

dotycz¹ce

wykonania

robót

monta¿owych

nale¿y

przyjmowaæ

zgodnie

z warunkami producenta stosowanych preparatów.
5.12. Wymiana stolarki okiennej ma³ych lukarn.
•

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0m2, mocowane na kotwy

•

Oœcie¿nice PCV powinny byæ osadzone zgodnie z instrukcj¹ wbudowania.

•

Po ustawieniu okna lub drzwi nale¿y sprawdziæ sprawnoœæ dzia³ania skrzyde³ przy otwieraniu i
zamykaniu.
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5.13. Pokrycie dachu now¹ dachówk¹ karpiówk¹ i g¹siorami oraz tarasu - pap¹
•

Pokrycie dachu dachówk¹ ceramiczn¹ z przymocowaniem wkrêtami do ³at

•

Monta¿ g¹siorów z przymocowaniem wkrêtami do deski kalenicowej

•

Pokrycie tarasu 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gor¹co na gotowym pod³o¿u
betonowym z zastosowaniem papy z foli¹ alum.

Zasady wykonania robót
•

Do robót pokrywczych mo¿na przyst¹piæ po spe³nieniu wymagañ ogólnych podanych w p. 5.2
wykonania pod³o¿a.

•

Przed przyst¹pieniem do uk³adania w³aœciwego pokrycia powinny byæ wykonane obróbki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych
elementach przechodz¹cych przez pokrycie dachowe z mo¿liwoœci¹ zastosowania tzw. fartuchów
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

•

Krycie dachówk¹ ceramiczn¹ powinno byæ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w normie.

•

W przypadkach nie objêtych norm¹ krycie powinno byæ wykonane zgodnie z instrukcj¹ producenta
wyrobu.

5.14. Zamontowanie ³aw kominiarskich
•

Uzupe³nienie ³aw kominiarskich-poziomych

•

Uzupe³nienie ³aw kominiarskich-pochy³ych

•

£awy kominiarskie wykonaæ z zachowaniem szczelnoœci

5.15. Wykonaniu nowej instalacji odgromowej na dachu.
•

Monta¿ wsporników instalacji naprê¿anej na œcianach i dachach. Wsporniki naci¹gowe z jedn¹
z³¹czk¹ przelotow¹ naprê¿aj¹c¹.

•

Monta¿ zwodów poziom.i pion.naprê¿anych z prêta o œrednicy do 10mm na uprzednio
zainstal.wspornikach. Zwód poziomy - dach stromy

•

£¹czenie przewodów uziemiaj¹cych przez spawanie. Miejsce wykonania spawu - na dachu.

5.16. Uporz¹dkowaniu terenu.
•

Rusztowania ramowe zewnêtrzne i przesuwne RR-1/30.

•

Rusztowania przyœcienne o wysokoœci do 16 m

6. Kontrola jakoœci, odbioru wyrobów i robót budowlanych
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
Ogólne zasady dotycz¹ce kontroli jakoœci robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakoœci robót
Sprawdzenia jakoœci wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót rozbiórkowych,
usuniêcia gruzu, pozostawienie w czystoœci miejsc demonta¿u oraz wykonania nowych warstw dachu,
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lukarn, balustrady, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej i uporz¹dkowania
terenu po wykonanych robotach. Materia³y przeznaczone do wbudowania musz¹ posiadaæ odpowiednie
atesty, certyfikaty zgodnoœci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakoœci robót powinna obejmowaæ ocenê:
•

jakoœci u¿ytych materia³ów;

•

prawid³owoœci mocowania wszelkich elementów,

•

prawid³owoœci wykonania izolacji,

•

prawid³owoœci zaimpregnowania drewna,

•

prawid³owoœci wykonania pokrycia dachówk¹

•

prawid³owoœci wymiany stolarki okiennej ma³ych lukarn

•

kompletnoœci wykonania robót,

•

wykonania ca³oœci prac zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

7. Wymagania dotycz¹ce obmiaru robót
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót
Ogólne zasady dotycz¹ce prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0
punkt 7. Podstaw¹ dokonania obmiarów, okreœlaj¹c¹ zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych
pozycji jest za³¹czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robót s¹:
•

Ogrodzenia drewniane z przêse³ przenoœnych - wykonanie przêse³……………………………….…. 1 m

•

Ogrodzenia drewniane z przêse³ przenoœnych - przygotowanie s³upów……………………………….1 m

•

Ogrodzenia drewniane z przêse³ przenoœnych - ustawienie ogrodzenia………………………………1 m

•

Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny……………………………………………………………1 m

•

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny……………………………………………………………1 m

•

Wykonanie pomostów pochy³ych na dachu……………………………………………………………...1 m2

•

Wykonanie daszków zabezpieczaj¹cych……………………………………….……………..…………1 m2

•

Wykonanie rusztowania przy kominach. O obwodzie od 2 do 5 m……………………………………1 szt

•

Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny…................................................................................1m

•

Ogrodzenia drewniane z przêse³ przenoœnych - rozebranie ogrodzenia………………………………1 m

•

Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo i ich oczyszczenie……………………………..1m2

•

Rozebranie konstrukcji wiêŸb dachowych. O³acenia dachu - odstêp lat 16 cm……………………..1 m2

•

Rozebranie konstrukcji wiêŸb dachowych. WiêŸby dachowe ze stolcami……………………………1 m2

•

Rozebranie konstrukcji wiêŸb dachowych. £awy kominiarskie………………………………………….1 m

•

Rozebranie konstrukcji wiêŸb dachowych. Deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe…………………...1 m

•

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku………………………………………………...1 m

•

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku……………………………………...1 m

•

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów ko³nierzy, gzymsów itp.. ………………………….1 m2

•

Rozebranie balustrad z kszta³towników stalowych. Balustrady w poziomie II kondygnacji…….……1 m
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•

Transport gruzu samochodem ciê¿arowym skrzyniowym na odleg³oœæ1km…………………………1 m3

•

Kalkulacja w³asna - op³ata za przyjêcie na sk³adowisko. ………………………………………………1 m3

•

Transport z³omu samochodem skrzyniowym do 5t, z za³adunkiem i wy³adunkiem rêcznym………….1 t

•

Uzupe³nienie tynków zewnêtrznych zwyk³ych kat.III. …………………………………………………...1m2

•

Malowanie

farbami

emulsyjnymi

powierzchni

zewnêtrznych-tynków

g³adkich-dwukrotne

bez

gruntowania………………………………………………………………………………………………….1 m2
•

Impregnacja grzybobójcza drewna metod¹ smarowania dwukrotnie (preparatami solowymi)… ...1 m2

•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana mur³atów i podwalin……………………...…1 m

•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana s³upów……………………………………….1 m

•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana p³atwi………………………………...………1 m

•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana krokwi zwyk³ych i kleszczy…………...……1 m

•

Wymiana

elementów

konstrukcyjnych

dachu.

Wymiana

krokwi

naro¿nych

lub

koszowych…………………………………………………………………..………………………...………1 m
•

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana mieczy lub zastrza³ów………………...……1 m

•

Impregnacja, przyciêcie i przybicie kontr³at i ³at………………………………………………………100 m2

•

Deskowanie po³aci dachowej z tarcicy nasyconej………………………………………………………1 m2

•

U³o¿enie na krokwiach ekranu zabezpieczaj¹cego z folii………………………………………..….100 m2

•

Ró¿ne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej, przy szerokoœci w rozwiniêciu ponad 25 cm…..1 m2

•

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pó³okr¹g³e o œrednicy 15cm, gruboœæ blachy 0,55 mm.……1 m

•

Rury spustowe z blachy ocynkowane okr¹g³e o œrednicy 10, 12cm, gruboœæ blachy 0,55
mm……………………………………………………………………………………………………..………1 m

•

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym…………………………………………………...1 m

•

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0m2, mocowane na kotwy…….1m2

•

Pokrycie dachu dachówk¹ ceramiczn¹ z przymocowaniem wkrêtami do ³at……………………..100 m2

•

Monta¿ g¹siorów z przymocowaniem wkrêtami do deski kalenicowej………………………………100 m

•

Pokrycie dachów 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gor¹co na pod³o¿u
betonowym z zastosowaniem papy z foli¹ alum. w budynkach mieszkalnych i ogólnych………….1 m2

•

Uzupe³nienie ³aw kominiarskich-poziomych……………………………………………….……………...1 m

•

Uzupe³nienie ³aw kominiarskich-pochy³ych ………………………………………………….……….…..1 m

•

Monta¿ wsporników instalacji naprê¿anej na œcianach i dachach. .………………………………..100 szt

•

Monta¿ zwodów poziomych i pionowych naprê¿anych z prêta o œrednicy do 10mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach. Zwód poziomy - dach stromy………………………………………. 100 m

•

£¹czenie przewodów uziemiaj¹cych przez spawanie. .........................................................……100 szt

•

Rusztowania przyœcienne o wysokoœci do 16 m………………………………………………………..1 m2

8. Odbiór robót budowlanych
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8. Prawid³owoœæ
wykonania wszystkich robót zwi¹zanych z remontem dachu powinny byæ odebrane i zaakceptowane przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspó³udziale komisji wyznaczonej przez Zamawiaj¹cego. Odbiór
powinien byæ przeprowadzony w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postêpu robót.

9. Sposób rozliczenia robót
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstaw¹
p³atnoœci s¹ ceny jednostkowe poszczególnych robót zawartych w wycenionym przez wykonawcê
przedmiarze, a zakres czynnoœci objêtych cen¹ okreœlony jest w opisie. Ceny jednostkowe obejmuj¹:
•

wykonanie prac przygotowawczych;

•

roboty rozbiórkowe;

•

wywóz gruzu i z³omu poza teren budowy;

•

naprawê tynków lukarn, tarasu i kominów.

•

naprawê elementów konstrukcyjnych dachu

•

wykonanie nowej izolacji

•

wykonanie nowych obróbek blacharskich

•

wykonanie nowych rynien i rur spustowych

•

wykonanie nowej balustrady tarasu

•

wymianê stolarki okiennej ma³ych lukarn.

•

wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki

•

wykonanie nowych ³aw kominiarskich

•

wymianê instalacji odgromowej na dachu

•

uporz¹dkowanie terenu.

10. Przepisy zwi¹zane
§

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta¿u i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz og³oszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce

bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
§

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

§

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

§

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz
z póŸniejszymi zmianami.

§

Rozporz¹dzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003 r. sprawie szczegó³owego zakresu
robót budowlanych, stwarzaj¹cych zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi.

§

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz.
662) - wraz z póŸniejszymi zmianami.

§

Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie.

§
•

Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materia³ów.
PN-82/B-02001 - Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia sta³e.
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•

PN-82/B-02003 - Obci¹¿enia zmienne technologiczne.

•

PN-80/B-02010 - Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enia œniegiem.

•

PN-77/B-02011 - Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enia wiatrem.

•

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow³ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany 1 Bl 1011/82 poz. 86.

•

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czêœæ 2: Ocena zgodnoœci

•

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czêœæ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoœci

•

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czêœæ 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodnoœci i ocena zgodnoœci

•

PN-EN 1015-2:2000 Metody badañ zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do
murów

•

PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

•

PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane cementowe

•

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.

•

PN-88/B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw.

•

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

•

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

•

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe;

•

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

•

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Okreœlenia, podzia³ i g³ówne parametry.

•

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Z³¹cza. Wymagania i badania przy
odbiorze zmontowanych rusztowañ

•

PN-ISO 6707-1:1994

•

PN-B-91000:1996

•

PN-83/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

•

PN-57/H-81001

GwoŸdzie budowlane okr¹g³e.

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
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