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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie elewacji kamienicy mieszkalnousługowej nr 1 położonej przy ul. Konopnickiej w Ząbkowicach Śl.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu
robót w obiektach budowlanych realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Zakres robót jakie zostaną wykonane w ramach zadania obejmować będzie:
- wymiana pokrycia dachowego wraz z ewentualną naprawą drewnianej konstrukcji,
- wymiana części stolarki okiennej,
- remont drzwi wejściowych,
- usunięcie, poprzez zbicie, istniejącego tynkowania,
- oczyszczenie elewacji z jej zagruntowaniem,
- wymianę uszkodzonych fragmentów gzymsów, pilastrów itp., uzupełnienie ubytków,
- zabezpieczenie pęknięć ścian np. poprzez iniekcyjne klejenie żywicami epoksydowymi,
- tynkowanie i malowanie ścian,
- abezpieczenie gzymsów przed ptakami poprzez montaż szpilek,
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót
zawarte zostały w projektach budowlanych.
1.4. Określenia podstawowe
*obiekt budowlany – należy przez to rozumieć :
-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
-budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
-obiekty małej architektury
*budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
*budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, takie jak :
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia
dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składająca się na całość użytkową.
*obiekty małej architektury – są to niewielkie obiekty a w szczególności: kultu religijnego
(kapliczki, krzyże przydrożne, figury),obiekty architektury ogrodowej (posągi, wodotryski),
obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, drabinki,
huśtawki śmietniki).
*tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale
z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
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namiotowe, powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty
kontenerowe.
*budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także rozbudowę, dobudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
*roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
remont – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiące bieżącej
konserwacji.
*urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Są to miedzy innymi przyłącza, urządzenia instalacyjne służące
oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod
śmietniki
*teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
*prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
*pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa
obiektu budowlanego.
*dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych
i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiaru
oraz w razie potrzeby dziennik montażu.
*dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjne pomiary
powykonawcze.
*teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
-obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
-bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
*aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
*wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
*obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
*opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
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*droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
*dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
*kierownik budowy – jest to osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząc ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
książka obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
*laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
*materiały - są to wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak równie różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
*odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
*polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
*projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
*rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
*przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
*część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do
odebrania i przekazania do eksploatacji,
*ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i jeden egzemplarz szczegółowej specyfikacji technicznej.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną oraz uzgodnienia.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności - podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowej specyfikacji technicznej
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową lub szczegółową specyfikacją techniczną i mają wpływ na nie
dozwalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczeństwa i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączone w cenę umowną.
1.5.5. 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) utrzymywać teren budowy,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane a sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
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
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem 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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do praw 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.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

6

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w szczegółowej specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
spełniają wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,
chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru Eksploatacja
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
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wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej, 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, szczegółowej specyfikacji technicznej
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa, szczegółowa
specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony 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 przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej
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 obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, programem zapewnienia
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w normach
i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowego z tytułu wstrzymania robót z takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
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sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonywania 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 wykonywania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
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 badania
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 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 1998r. (Dz. U. 99/98)
2.posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-polską normą
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi szczegółowej
specyfikacji technicznej
3.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółową
specyfikację techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy.
- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
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technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót,
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
- Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie
w jednostkach w kosztorysie lub szczegółowej specyfikacji technicznej.
- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inspektora nadzoru.
- Pozostałe dokumenty budowy:
a/ pozwolenie na budowę
b/ protokoły przekazania terenu budowy.
c/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoły odbioru robót,
e/ protokoły z narad i ustaleń,
f/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- 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 przedstawione do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie
z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, 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 książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
szczegółowej specyfikacji technicznej 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 określenia ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.
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. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom szczegółowej specyfikacji technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie,
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegają następującym obmiarom :
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b/ odbiorowi częściowemu
c/ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie
umożliwiającym 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 niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o

11

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółową
specyfikacją techniczna 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 końcowego
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 przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
szczegółową specyfikacją techniczną. 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 przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
a/ dokumentację powykonawczą
b/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniające lub zamienne),
c/ recepty i ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)
e/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze
szczegółową specyfikacją technologiczną i programem zapewnienia jakości,
f/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną i programem
zapewnienia jakości,
g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji 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.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót.”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta 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 szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, 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 Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
c/ opłaty, dzierżawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcję tymczasowej nawierzchni ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
itp.,
f/ tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a/ oczyszczenie, 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
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 przeciwpożarowej
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(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 upoważnionych
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-uFytkowego (Dz. U. 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, montaŻu 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-montaŻowych, (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.
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murow. Część 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murow. Część 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw
do murow
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murow. Część 3: Określenie konsystencji
świeŻej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu)
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murow. Część 4: Określenie konsystencji
świeŻej zaprawy (za
pomocą penetrometru)
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murow. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeŻej
zaprawie
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murow. Część 10: Określenie gęstości
wysuszonej
stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murow. Część 11: Określenie wytrzymałości
na zginanie i
ściskanie stwardniałej zaprawy
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murow. Część 12: Określenie przyczepności
do podłoŻa
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murow. Część 18: Określenie wspołczynnika
absorpcji wody
spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murow. Część 19: Określenie wspołczynnika
przenoszenia
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw

11. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów
BHP, stosować sprzęt ochronny i zabezpieczający, stosować się do uwag zawartych
w projekcie technicznym,
2.Sposób prowadzenia rozbiórki powinien gwarantować zachowanie nośności
i nienaruszalność elementów ustroju konstrukcyjnego
3.Nie rzucać rozbieranych elementów na stropy, podesty czy ulicę, unikać zwłaszcza spadania
bezpośrednio dużych elementów, nie gromadzić gruzu na stropach i podestach, gruz usuwać
na bieżąco na zewnątrz przy użyciu taczek i rękawów do gruzu
4.Wywozu gruzu dokonywać tylko na wysypisko, utylizacje gruzu należy udokumentować
12. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT:
12.1. Tynki renowacyjne
Roboty w zakresie wykonania renowacji części zawilgoconych ścian zewnętrznych budynku
oraz tynku renowacyjnego z powłoką malarską.
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe, ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża,
rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN70/B-10100 p. 3.1.1.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami
i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, z postanowieniami pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robot „Wymagania ogólne”.
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki,
młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni:
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szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie
mgławicowe).
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka
z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej
z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę,
- do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka,
pędzel,
- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do
tynków drobnoziarnistych
- do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska,
paca, paca gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy
stosować odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką
Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarką,
- do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe (airless).
Materiały mogą być konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez
jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe
zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby
należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.
Należy sprawdzać termin ważności produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na
miejscu wykonywania robot) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje
mogące zmienić skład chemiczny wody.
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi
w instrukcjach technicznych.
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace należy wykonywać zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie
ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego
System uszczelnienia i renowacji od zewnątrz w odpowiedniej technologii wymaga
utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko
zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale
również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw.
Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, itp.
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest, aby spełnione zostały następujące warunki:
·Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
·Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
·Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych
prac:
* termometry powierzchniowe,
* termometry do pomiaru temperatury powietrza,
* przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego,
*przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku.
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-Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne
badania.
·W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.
·Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych
i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco
mocne, nośne i pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub
miękkich. Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych
warstw oraz bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność
wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie
powierzchni. W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania
szczególnie w miejscach załamań, zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc Badania
tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w
normie PN-70/B- 10100 p. 4.3. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących
wymagań:
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakość zastosowanych wyrobów,
- prawidłowość przygotowania podłoża,
- przyczepność tynków do podłoża,
- grubości warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi
warstwami,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem
powłoki hydroizolacyjnej, wykonaniem tynku renowacyjnego i powłoki barwnej obmiar robot
prowadzi się w 1 m2 pokrytej powierzchni.
Dla wykonania fasety uszczelniającej jednostką rozliczeniową jest 1 metr bieżący fasety.
Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia
materiałów.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych
robot. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy
podłoże oczyścić. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały
pozytywne wyniki.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Zaleca się aby tynki renowacyjne
wykonywać jako tynki kategorii III. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie
nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości. Odchylenie powierzchni i krawędzi
od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6
mm na całej powierzchni ściany. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta
w dokumentacji projektowej nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb.
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Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych
odchyłek.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robot według
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego;
w przypadku fasety uszczelniającej płaci się za każdy mb wykonanej fasety.
12.2. Cokół z kamienia
Dobór sprzętu przewidziany w umowie powinien gwarantować uzyskanie właściwej jakości robót
określonej w dokumentacji SST oraz spełnienie wszystkich warunków BHP. Dobór sprzętu zostanie
przedstawiony do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. W trakcie wykonywania robót Wykonawca
zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym
Dobór środków transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu
innym użytkownikom tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. Wykonawca
powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu
materiałów po drogach publicznych.
Po demontażu istniejącego cokołu ścianę oczyścić, pokryć preparatem zapobiegającym porostowi
glonów i grzybów. Zamocować listwy montażowe do płyt z kamienia. Zamocować płyty kamienne
do wysokości zgodnej z dokumentacją - zwieńczone parapetem z tego samego materiału.
Mocowanie do ścian murowanych za pomocą kotew wklejanych lub rozprężnych. Płyty grubości 3
cm, fugi pionowe szerokości 4mm, poziome 8 mm, Zachować odległości technologiczne od innych
materiałowo elementów budynku min. 20 mm.
12.3. Pokrycia dachowe – dachówka ceramiczna:
Wykonanie pokryć dachowych z dachówki ceramicznej (karpiówka w koronkę) wraz
z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad
dach budynku.
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in:
- 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.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki
transportu:
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- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Dachówki do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Dachówki powinny
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów
z dachówki jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku
(pochylenia połaci dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie
z płatwi),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z dachówki powinien spełniać następujące
wymagania:
- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną
dordzeniową ku górze.
Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie
powinna być większa niż 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać
się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny
między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów
po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło
krokwi od 3 do 5 cm.
- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu
gwoździami,
- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku
pokryć z dachówki wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz
przy okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest
obowiązkowe.
- W korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół
kominów itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
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Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości od 0,6 mm do 0,8 mm można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy
pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu
w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych
w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych
miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości
mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. Wloty wpustów dachowych powinny
być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed
możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną
niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych
i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane
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 niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane
w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury
żeliwnej na głębokość kielicha.
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówki powinna być przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
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. Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z dachówki
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
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Uznaje się, że 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.
Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót – krycie dachu dachówka i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m2,
– dla robót – rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu dachówką stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru
częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym
do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b)dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien
wchodzić program utrzymania pokrycia.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów
usztywniających.
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Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
-Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
-Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów
itp.
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
Odbioru pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
Pokrycie - płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podkładu,
- pokrycie dachu dachówką
- likwidacja stanowiska roboczego.
Obróbki blacharskie - płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
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.
Remont kominów - należy zdemontować czapki kominów, rozebrać kominy w części nad
dachem. W celu wykonania obróbki blacharskiej komina należy w styku komina wyrobić
bruzdę ( tzw. wydrę ) Mury z przewodami należy murować szczególnie dokładnie. Ścianki
przewodów muszą mieć wypełnione spoiny i równą powierzchnię. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek nierówności w postaci resztek zaprawy lub innych wad
powodujących zmniejszenie przekroju przewodów. Cegła używana do murowania nie może
być popękana i nie może mieć wyszczerbionych krawędzi i naroży. Należy zwrócić uwagę by
wiązania cegieł w murach z przewodami wentylacyjnymi były zgodne z zasadami wiązania
murów. Po zakończeniu robót należy dokonać badania drożności przewodów. Warunki i
badania techniczne przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom PN-59/B-10425.
Przedmiar robót sporządzić na jednostkach układu SI odpowiadającym planowanym
kategoriom robót. Przedmiar winien zawierać wszystkie roboty przewidziane do wykonania
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Odbiór
częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw,
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- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń z pokryciem,.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich oraz połączeniu ich.
Odbiór pokrycia dachu powinien obejmować:
- sprawdzenie przyklejenie papy do podłoża oraz do papy należ przeprowadzić przez nacięcie
i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad
miejscem przyklejenia papy.
- sprawdzenie szerokości zakładów należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych
i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde
2

100 m .
- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża.
Odbiór kominów powinien obejmować:
- sprawdzenie jakość materiałów i spoin,
- sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania robót murowych,
- sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych oraz przedłożenie protokołu.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach
umowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Z czynności odbioru Zamawiający w
obecności Wykonawcy sporządzi protokół. Podstawowym dokumentem do dokonania
końcowego odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót, sporządzony według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz
z protokołem bezusterkowym końcowego odbioru robót.
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