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OPIS TECHNICZNY
I. DANE INWESTYCJI
1. Inwestor.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach, gmina Pionki
2. Podstawa opracowania.

'

Podstawą formalno-prawną niniejszego opracowania są:
• Zlecenie wydane przez inwestora
• Pomiary inwentaryzacyjne w terenie
3. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca remontu pokrycia dachu
budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach.
4. Lokalizacja
Działka na której znajduje się budynek leży w centralnej części miejscowości Laski przy drodze
prowadzącej z Garbatki Letnisko do Pionek.
5. Charakterystyka istniejącego obiektu.
Charakterystyka obiektu:
Powierzchnia zabudowy

1144,00m2

Powierzchnia użytkowa ogółem

1579,00m2

Kubatura ogółem

7248m3

Kondygnacje nadziemne
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Kondygnacje podziemne

1 - częściowo

Obiekt: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach
Budynek murowany dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony składający się części
dydaktycznej oraz jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej z zapleczem i dobudowanymi garażami.
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Fundamenty betonowe, ściany trójwarstwowe z cegły ceramicznej, strop płytowy żelbetowy,
stropodach z płyt prefabrykowanych ocieplony, kryty papą termozgrzewalną. Budynek posiada
własną kotłownię olejową, c.w.u. przygotowywana jest w termach elektrycznych, woda z sieci
gminnej, kanalizacja gminna. Budynek wyposażony w instalację elektryczną oraz odgromową.
Teren ogrodzony, boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw.

6. Projektowane prace remontowe
Planowany jest remont pokrycia dachowego na wszystkich budynkach należących do PSP wraz z
zadaszeniem wejść połączony z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich, remont kominów
oraz wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej przeznaczonej do pokryć
jednowarstwowych:
BUDYNEK GŁÓWNY PSP
–

demontaż obróbek blacharskich gzymsu, szczytów, kominów, ogniomuru

–

demontaż rynien i rur spustowych

–

usunięcie wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej
–

wycięcie spęczniałej papy z pokrycia – założono ok.30% powierzchni i uzupełnienie miejsc
papą termozgrzewalną
usunięcie papy szerokości 1m przy rynnach i szczytach wraz z demontażem pasa

–

nadrynnowego i obróbek szczytowych
wykonanie nowej obróbki pasa nadrynnowego i szczytowego, uzupełnienie pasa papą

–

termozgrzewalną
–

wykonanie nowej obróbki gzymsu z blachy powlekanej

–

montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej

z zachowaniem

prawidłowych spadków (rynny 15cm)
–

ułożenie

1w-wy

papy

termozgrzewalnej

nawierzchniowej

do

pokryć

jednowarstwowych na którą producent udziela gwarancji materiałowej standardowej
na okres min. 15lat. Giętkość w niskiej temperaturze <-25°C. O dporność na spływanie w
podwyższonej temperaturze ≥ 100 °C, - maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż/ kierunek w
poprzek /N/50mm/ 1200±300 / 900±200 - grubość -w warstwie z posypką gruboziarnistą 5,6±0,2
mm

–
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wywinięcie papy na ogniomur na pełną wysokość

–

wykonanie obróbek kominów, ogniomuru

–

remont kominów – wykonanie tynku strukturalnego na warstwie docieplenia

–

wykonanie obróbek czap kominowych, częściowa naprawa czap betonowych

–

remont wyłazu

–

montaż siatek zabezpieczających na kominach

–

montaż mechaniczny listwy dociskowej papy do ogniomuru i kominów wcięctej
zabezpieczonej kitem trwale plastycznym

–

obróbki przejść mocowania słupa i lin odciągowych oraz kominków wentylacyjnych

–

Naprawa zadaszenia wentylatora dachowego – wykonanie nowego, malowanie istniejącej
obudowy

–

Malowanie metalowych wsporników i odciągów masztów

–

Wymiana instalacji odgromowej, malowanie wsporników odciągowych, montaż nowych
wsporników, wraz wykonaniem pomiarów sprawdzających wraz z protokołem z pomiarów

–

Naprawa gzymsu po wykonaniu prac dekarskich i blacharskich, drobne naprawy elewacji

–

Utylizacja papy

BUDYNEK GŁÓWNY PSP – ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
–

wymiana obróbek blacharskich

–

wymiana rynny i rury spustowej

–

montaż obróbek blacharskich podsufitki i ścian bocznych zadaszenia.

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
–

demontaż obróbek blacharskich gzymsu, szczytów

–

demontaż rynien i rur spustowych
–

wycięcie spęczniałej papy z pokrycia – założono ok.10% powierzchni i uzupełnienie miejsc
papą termozgrzewalną

–

usunięcie papy szerokości 1m przy rynnach i szczytach wraz z demontażem pasa

nadrynnowego i obróbek szczytowych
–

wykonanie nowej obróbki pasa nadrynnowego i szczytowego, uzupełnienie pasa papą

termozgrzewalną, pas szczytowy wysunięty poza lico ściany.
–

wykonanie nowej obróbki gzymsu z blachy powlekanej

–

montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
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z zachowaniem

prawidłowych spadków (rynny 15cm)
–

ułożenie

1w-wy

papy

termozgrzewalnej

nawierzchniowej

do

pokryć

jednowarstwowych na którą producent udziela gwarancji materiałowej standardowej
na okres min. 15lat. Giętkość w niskiej temperaturze <-25°C. O dporność na spływanie w
podwyższonej temperaturze ≥ 100 °C, - maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż/ kierunek w
poprzek /N/50mm/ 1200±300 / 900±200 - grubość -w warstwie z posypką gruboziarnistą 5,6±0,2
mm

–

malowanie wsporników odciągowych, montaż nowych wsporników, wraz wykonaniem
pomiarów sprawdzających wraz z protokołem z pomiarów
Naprawa gzymsu po wykonaniu prac dekarskich i blacharskich, drobne naprawy elewacji

–
–

Utylizacja papy

BUDYNEK ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ, ŁĄCZNIKA I POMIESZCZEŃ
GOSPODARCZO – GARAŻOWYCH ZAPLECZA.
–

demontaż obróbek blacharskich gzymsu, szczytów, kominów, ścian

–

demontaż rynien i rur spustowych

–

usunięcie wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej
–

wycięcie spęczniałej papy z pokrycia – założono ok.30% powierzchni i uzupełnienie miejsc
papą termozgrzewalną
usunięcie papy szerokości 1m przy rynnach i szczytach wraz z demontażem pasa

–

nadrynnowego i obróbek szczytowych
wykonanie nowej obróbki pasa nadrynnowego i szczytowego, uzupełnienie pasa papą

–

termozgrzewalną
–

wykonanie nowej obróbki gzymsu z blachy powlekanej

–

montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej

z zachowaniem

prawidłowych spadków (rynny 15cm)
–

ułożenie

1w-wy

papy

termozgrzewalnej

nawierzchniowej

do

pokryć

jednowarstwowych na którą producent udziela gwarancji materiałowej standardowej
na okres min. 15lat. Giętkość w niskiej temperaturze <-25°C. O dporność na spływanie w
podwyższonej temperaturze ≥ 100 °C, - maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż/ kierunek w
poprzek /N/50mm/ 1200±300 / 900±200 - grubość -w warstwie z posypką gruboziarnistą 5,6±0,2
mm

–
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wywinięcie papy na ogniomur na pełną wysokość

–

wykonanie obróbek blacharskich kominów, ścian, uskoku pomiędzy budynkiem zaplecza i
budynkiem gospodarczym.

–

Malowanie drabinki na dach sali gimnastycznej

–

remont kominów – wykonanie tynku strukturalnego na warstwie docieplenia

–

wykonanie obróbek czap kominowych, częściowa naprawa czap betonowych

–

montaż siatek zabezpieczających na kominach

–

montaż mechaniczny listwy dociskowej papy do ogniomuru i kominów wcięctej
zabezpieczonej kitem trwale plastycznym

–

obróbki przejść kominków wentylacyjnych

–

Malowanie metalowych wsporników i odciągów

–

Wymiana instalacji odgromowej, malowanie wsporników odciągowych, montaż nowych
wsporników, wraz wykonaniem pomiarów sprawdzających wraz z protokołem z pomiarów

–

Naprawa gzymsu po wykonaniu prac dekarskich i blacharskich, drobne naprawy elewacji

–

Utylizacja papy

ZADASZENIE WEJŚCIA DO ŁĄCZNIKA SALI GIMNASTYCZNEJ.
–

czyszczenie pokrycia z blachy oraz konstrukcji wsporczej

–

odtłuszczenie

–

dwukrotne malowanie pokrycia oraz konstrukcji wsporczej

–

- wymiana obróbek

–

wymiana orynnowania

ZADASZENIE OKIEN PIWNICZNYCH
–

demontaż istniejącej blachy trapezowej

–

czyszczenie i malowanie konstrukcji zadaszenia
–

wzmocnienie i remont konstrukcji zadaszenia w sposób zapewniający sztywność nowego
pokrycia – montaż nowych płatwi (łat) drewnianych impregnowanych min.5szt o
sztywności nie mniejszej niż poprzednio zmontowane

–

wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej powlekanej o sztywności nie mniejszej niż

poprzednio zmontowana.
7. Uwagi końcowe.
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Wszystkie użyte materiały muszą odpowiadać ustaleniom odnośnych norm i posiadać stosowne
atesty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane i
rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi
przepisami i normami pod nadzorem osób uprawnionych.
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II OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
l. Wstęp
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z realizacją remontu pokrycia dachu budynków PSP w Laskach
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wymienionych w rozdziale I.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych
asortymentów robót.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1.4.1. Obiekt budowlany
• Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
• Budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z urządzeniami i instalacjami
• Obiekt małej architektury
1.4.2. Budynek:
Obiekt budowlany, który trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla:
Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak sieci
techniczne, budowle ziemne, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia terenu a także części budowlane urządzeń technicznych
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oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową,
1.4.4. Obiekt małej architektury:
Niewielkie obiekty, a w szczególności piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki itp.
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa):
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruch pojazdów obsługujących zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do jego usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.6. Inżynier:
Osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawdzenie kontroli zgodności
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu
art.27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane — Inżynierem określa się inspektora nadzoru koordynatora.
1.4.7. Kierownik budowy:
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Kosztorys ofertowy:
Wyceniony przedmiar robót.
1.4.9. Przedmiar robót:
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Laboratorium:
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót.
1.4.11. Materiały:
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
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specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.12. Odpowiednia zgodność:
Zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został
określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.4.13. Polecenie Inżyniera:
Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.14. Projektant:
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.15. Zadanie budowlane:
Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną,
zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy i ST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
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Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 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 warunkach umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu z
rysunku.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST 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 materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST,
i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się
przez:
• Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej
• Oznaczenie przejść
• Oznakowania terenu budowy
• Zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony 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 kontraktu i wykończenia robót
Wykonawca będzie:
• Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
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• Podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia, Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego określonego odrębnymi przepisami.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, tj.
rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie spowodowane przez niego
spowodowane działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 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 ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu odbioru ostatecznego.
2. Materiały.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu
robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania 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 ilościom wskazaniom zawartym w
SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera: w przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
umową.
Wykonawca dostarcza Inżynierowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
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umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpływają nie korzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, za własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 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 SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inżyniera.
Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wynik badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestie.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakości robót.
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia potrzebne do pobierania próbek i badania materiałów oraz
robót.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury
badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo.
Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
6.4. Raport z badań.
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań.
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
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potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki badań wskażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewnione zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych;
• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną
6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy-jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
• Datę przekazania wykonawcy placu budowy
• Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach
• Uwagi i polecenia Inżyniera
• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
• Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót

17

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadził
• Inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:
- Protokół przekazania terenu budowy.
- Umowa cywilno-prawna z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Protokóły odbioru robót
- Protokóły z narad i ustaleń.
Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie jakichkolwiek dokumentów budowy spowoduje ich natychmiastowe odtworzenie w
formie pisemnej przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. Odbiór robót.
7.1. Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegające następującym etapom odbioru:
• Odbiorowi częściowemu
• Odbiorowi ostatecznemu
• Odbiorowi pogwarancyjnemu
7.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier.
7.3.

Odbiór ostateczny robót

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez
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Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 7.3.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół ostatecznego
odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy
- Dziennik Budowy,
- Deklarację zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
- Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
7.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3 „Odbiór ostateczny robót".
8. Podstawa płatności.
Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne podlega ustawie:
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.nrl9, póz. 117, zmiany :
nr96, póz.959, nr.l 16, poz.1207)
Dla określenia wartości robót budowlano - instalacyjnych konieczne jest sporządzenie
przedmiarów robót z podstawą wyceny i ilością materiałów wyliczonych wg norm zużycia oraz
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sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. Podstawą ich sporządzenia jest:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa
sporządzona między Inwestorem a Wykonawcą.
9. Przepisy związane.
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr.89, poz.414) z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. (Dz. U. Nr. 108, poz.953) w sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
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Część III
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –
CPV 45261214
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z remontem
pokrycia dachu bydynów Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robót budowlanych
- demontaż istniejącego pokrycia,
- naprawa podłoża,
- remont kominów,
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
- obróbki blacharski,
- rynny i rury spustowe,
- wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.
2.MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.1. Papa podkładowa
Wymagania podstawowe:
gramatura osnowy: do 250 g/m2
–

grubość: 4,0 – 4,5 mm

–

- osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego

–

- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej

–

- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny

–

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia do pokryć jednowarstwowych,
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego
Wymagania podstawowe:
- giętkość w obniżonych temperaturach ≤- 25 °C
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 100 °C
- maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż/ kierunek w poprzek /N/50mm/ 1200±300 / 900±200
- grubość -w warstwie z posypką gruboziarnistą 5,6±0,2 mm
- deklarowana gwarancja producenta min 15lat
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–
24625:1998.
2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.
2.6 Blacha stalowa – ocynkowana powlekana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122.
Blachy stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubość powłoki cynku 275 g/m².
2.7 Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10x10
cm.
3.SPRZĘT
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są:
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem,
- mały palnik do obróbek dekarskich,
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- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych
powierzchni),
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- wąż do cięcia,
- wałek dociskowy z silikonową rolką,
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności oraz
czystości podłoża.
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap
potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu.
4.TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie podłoża
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia
wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować
rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego oprzyrządowania, a
także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy
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układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca
zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z
jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy
asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką.
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr
lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ
masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć
ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12 – 15 cm
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane
należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można
posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach
arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć
zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie
zakładu pod kątem 45 ºC.
5.3 Obróbki kominów
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem
gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy podkładowej szer. o. 50
cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm, podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być
wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. Komina listwą dociskową
dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.
5.4 Mocowanie rur spustowych
W dachach z odowodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.
5.5 Obróbki ogniomurów.
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W narożniku
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o szer.
25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę podkładową
a następnie wierzchniową.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w
ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
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terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania laboratoryjne
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST,
na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania
laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu
lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych.
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.
8.2 Odbiór pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża,
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m².
8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą
być montowane po sprawdzeniu drożności i przewodów kanalizacyjnych.
Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu
odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami).
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –
CPV 45261214
45317000-2 – INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE – INSTALACJA ODGROMOWA
1. WSTĘP
Przedmiarem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem instalacji odgromowej SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia podane w SST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednio normami i ST.
2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja SST. Wszystkie zakupione
przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o
jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację
inwestora przed wbudowaniem.
3. SPRZĘT
3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu .
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz muszą być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności,
5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE
5.1. Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników dostępowych klejonych
specjalnym klejem do połaci dachu
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane, co najmniej 2 cm od połaci dachowej na
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o
pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż
0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o
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pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza:
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż
krawędzi dachu
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy
wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być
mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie.
5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające.
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach
budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane.
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w
odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od
podłoża z materiałów łatwo palnych.
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach dostępowych
odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania
konstrukcyjnego i materiału budynku
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające
montować według dokumentacji projektowej.
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki
sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany
wymuszone parciem wiatru
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane,
śrubowe lub zaciskane
- przewody pionowe należy umieścić w rurach PCV i mocować do ściany w celu przygotowania instalacji do
ułożenia ocieplenia budynku styropianem.
5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
Badania powinny obejmować następujące czynności:
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu
uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.

28

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli
obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą
liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności :
P>=0,01-L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót
8. ODBIÓR
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności:
- dokumentację techniczną projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych
8.1. Odbiór częściowy
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich
zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem
8.2. Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien :
- przygotować dokumentację powykonawczą
- przygotować komplet protokołów badań
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne)
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna:
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów
oraz je zaakceptować
- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz
zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z
dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych
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zaleceń.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Rozliczenia na podstawie kwoty ryczałtowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
· PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
· PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogólne.
· PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
· PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne.
· PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
· PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych
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