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B.00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach jest ,, REMONT DACHU NA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W
STEGNIE’.
.1.2

Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót.

1.3 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.3.1 Zakres robót
• Budowa budynku w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pokryciem dachu z płyt warstwowych

1.4 Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys ofertowy – kalkulacja szczegółowa ceny oferty. Materiały i produkty, niezbędne do
wykonywania robót, zgodne z dokumentacją kosztorysową, powinny być zaakceptowane przez
Zamawiającego.
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze specyfikacją
techniczną i poleceniami Zamawiającego.

1.6 Warunki przekazania placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy front robót.

1.7 Zgodność robót z dokumentacją
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część
umowy. Oferent zapozna się z placem budowy i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji kosztorysowej oraz proponowanej technologii robót. Po złożeniu oferty
przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu
zamówienia. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi.
Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów oraz
firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów
wymaganych przez zamawiającego do realizacji zadania.
Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że
obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne
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i jakościowe co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach
przetargowych.
Ciężar wykazania „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez
wykonawcę dokumenty zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert.

1.8 Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia
i odbioru robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega
odrębnej zapłacie.

1.9 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej.

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji zamówienia Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie
z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.13 Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez
Zamawiającego.

2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy winny spełniać wymagania
specyfikacji technicznej oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do ich wbudowania były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza nim w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę na koszt własny.

2.3 Równoważne stosowanie materiałów
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Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje określone normy i rodzaje
w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosować ten materiał lub równoważny.

materiałów

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zaakceptowane materiały wykonawca wykazuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz
terminowość wykonywanych robót.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji
technicznej.

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on
również upoważniony do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały
i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jakości robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości
materiałów.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :
- aprobatę techniczną ITB
- obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem
bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami
zgodności („PN”, „E”, „Q”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1 Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
- odbiór końcowy
- odbiór pogwarancyjny.
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane
z w/w odbiorami.

7. 2 Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości,
jakości i wartości.
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:
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a/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiającego.
b/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.
c/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy
d/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
f/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

7.3 Odbiór pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zaryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany
na żądanie zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia
Zamawiającemu dokonania odbioru.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena oferty ryczałtowa brutto, która nie podlega zmianie w okresie
obowiązywania umowy.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi
zmianami – Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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B.00.00.01

WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
POKRYCIE DACHU

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych – remont dachu budynku ośrodka zdrowia w Stegnie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami.
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dekarskich i
towarzyszących.
1.5. Ogólne wymagania.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany pokrycia
dachów wraz z obróbkami z blachy ocynkowanej powlekanej i wymiany instalacji odgromowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz
ochrony środowiska.
1.6. Opis stanu istniejącego
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Dach pokryty dachówką
ceramiczną wykazuje oznaki technicznego zużycia. Więźba dachowa drewniana.
1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robót budowlanych
Prace prowadzone będą w czynnej placówce – wyposażonej we wszelkie media. Wszelkie materiały
pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a następnie
wywieźć na składowisko odpadów.
1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia
robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.
1.7.3. Ochrona środowiska
Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.
1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
pracy, pod nadzorem osób
uprawnionych do kierowania robotami.
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych
prac.
Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Ogólne postanowienia bhp:
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- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości upadku z
góry przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić barierkami bądź zabezpieczyć daszkami
ochronnymi; strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać
przedmioty lub materiały – jednak nie mniej niż 6 m
- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane
- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, kaski, okulary ochronne.
Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem
- w czasie pracy na wysokości należy bezwzględnie używać sprzętu ochronnego zabezpieczającego
przed upadkiem na wysokości (szelki bezpieczeństwa)
- transport pionowy elementów pokrycia za pomocą specjalistycznej ukośnej wciągarki - awa alu
schraegaufzug (niem.) i odbiór na dachu, nowej dachówki na wykonanie pokrycia. Transport drewna
i blachy za pomocą dźwigu.
- przewidywane prace wymagają sporządzenia informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia , bowiem przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30
dni roboczych oraz jednoczesnego zatrudnienia więcej niż 20 osób.
1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie określone przez Zamawiającego w
porozumieniu z wykonawcą oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robót.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne
Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź
dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.
2.2. Blacha ocynkowana powlekana
Blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN73/H-92122. Grubość blachy 0,55 mm (obróbki) do 0,70 mm (pokrycie), obustronnie ocynkowane
metodą ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą
działanie antykorozyjne i zabezpieczające, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
2.3. Dachówka karpiówka
Projektuje się wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej esówki, zakładkowej w
kolorze ceglastym naturalnym.
Dachówki zostaną wpierw – przed ostatecznym wyborem i zakupem, przez Wykonawcę
remontu – przedstawione Zmawiającemu, celem ostatecznego dopuszczenia wzoru do
wbudowania na remontowanym dachu.
2.4. Folia FWK
Folia FWK zbrojona o gramaturze min. 160.
2.6. Obróbki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,55 mm powlekana w kolorze - wymagania wg. PN-61/B-10245,
PN-EN 10203:1998
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2.7. Materiały instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany ø 8mm i pozostałe akcesoria (złącza krzyżowe, równoległe i kontrolne)
Wszystkie w/w materiały powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i
protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać stosownym
badaniom.
4. SPRZĘT.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Roboty dekarskie można wykonać przy użyciu szczotek wałków i specjalistycznych palników.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie
drogowym i kolejowym.
6. WYKONANIE ROBÓT.
6.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie
zamawiającego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter
przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i
wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.
Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć dachowych temperatura zewnętrzna nie
powinna być niższa niż +8oC.
6.2 Roboty towarzyszące
W ramach robót towarzyszących należy wykonać uzupełnienie tynków na kominach i ogniomurach
oraz wymiany uszkodzonych czapek kominów.
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6.3 Obróbki blacharskie
Montaż obróbek blacharskich - czapek kominów, rynny i rury spustowe wykonać z blachy
ocynkowanej powlekanej grub.0.55mm
Uchwyty rynnowe mocować w odległościach nie większych niż 50cm Rynny układać w uchwytach
ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.
6.4. Pokrycie z dachówki karpiówki
• Szczególowy opis:
• Stosowanie łat o wymiarach 40x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m w rozstawie
uzależnionym od kąta nachylenia połaci
• stosowanie kontrłat o min. grubości 20 mm zalecany kąt nachylenia dachu: powyżej 22°
• układanie dachówek "na sucho"
• mocowanie co drugiego rzędu dachówek przy pomocy uchwytów dachówki (na
obszarach
zagrożonych silnym wiatrem co drugą dachówkę)
• ułożenie pod dachówkami folii paroprzepuszczalnej Jako izolację przyjęto folię dachową
paroprzepuszczalną Teyvek o gramaturze q>1000 g/m2/24h
• Wykonanie kalenicy
Krycie kalenicy następuje gąsiorami kładzionymi na sucho. Jako szczególnie przydatny zalecamy
suchy montaż wszelkich elementów za pomocą aluminiowych klamer.
Gąsiory układane na sucho
Kalenicę tworzy łata kalenicowa mocowana równolegle do okapu przy użyciu wsporników łaty
kalenicowej. Dopuszcza się rozwiązania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gąsiory układa się na łacie z
zachowaniem niezbędnego przewietrzania. Przy kryciu w łuskę ostatni rząd dachówek musi być
wykonany z elementów specjalnych tzw. dachówek kalenicowych tak, aby zachować krotność krycia.
Górne krawędzie dachówek muszą być wsunięte min. 30 mm w krzywiznę gąsiora.. Jako
uszczelnienie stosuje się aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakończenia kalenicy tworzą
elementy specjalne (gąsior początkowy i końcowy, płytka zakończenia kalenicy i grzbietu).
• Wykonanie okapu
6.5. Pokrycie z blachy ocynkowanej powlekanej
6.5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
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 istniejących 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.
6.5.2. Podkłady z desek i membrany pod pokrycie z blachy
Każdy podkład z desek i membrany pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
− w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy membrany powinien być
zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1.,
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− 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 do 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.
− membrana z materiału wysokoparoprzepuszczalnego (tzw. włochaty ekran dachowy)
6.5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
6.5.3.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 6.5.2,
– roboty blacharskie z blachy cynkowej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach tytanowo-cynkowych w temperaturze nie niższej
niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te
należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to
dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,
– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.
Arkusze z blachy ocynkowanej powlekanej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.
Arkusze blachy ocynkowanej powlekanej powinny być łączone w nawiązaniu do stanu istniejącego w
złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm,.
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm.
Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha
pokrycia.
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
7.1. Ogólne 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, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania
materiałów oraz robót.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
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
7.2 Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a na
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte.
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
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7.4 Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań.
7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót. W takim
przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów :
• deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE)
• wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
(bez znaku CE) - dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
• posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową
aprobatą techniczną (oznaczone znakiem budowlanym)
• oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i
obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym
Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Wymagania ogólne.
Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić
następujące dokumenty :
• Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym
(harmonogram robót),
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający.
8.1.2. 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 Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.
8.1.3. Odbiór końcowy robót
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności
Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku,
gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań
zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umownych.
8.1.4. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego:
• Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną
dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
• Atest PZH,
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia
usterek,
W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego.
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową
lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień,
8.1.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. OBMIAR ROBÓT.
Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok dekarskich
jest 1 m2 powierzchni krytejj wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań
(jeśli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.
Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiące cenę ryczałtową kontraktu (zamówienia
publicznego) ustaloną między Wykonawcą i Zamawiającym.
11. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA.
11.1. Zabezpieczenie terenu robót
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem
osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia.
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Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w
cenę kontraktową.
11.2. Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w
bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,
• możliwością powstania pożaru.
11.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.
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.
11.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie
współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
11.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie
urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę –
uwzględnione w cenie kontraktowej.
12. PRZEPISY ZWIĄZANE.
12.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.
12.2. Normy.
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
• PN-B-94701:1999 - Dachy
• PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
• PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
• PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych
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PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
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-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, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-chronnych.
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