SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Remont dachu zabytkowego budynku oficyny Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej
1/5 w Szczecinie”.
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
I. Ogólna Specyfikacja Techniczna
II. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:
Kod CPV:
45 00 0000-7 Roboty budowlane.
45 21 2350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45 26 0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTĘP
1.1 Określenie przedmiotu zamówienia
„Remont dachu zabytkowego budynku oficyny Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej
1/5 w Szczecinie”.
1.1.1 Nazwa, lokalizacja przedsięwzięcia, zakres prac
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin
Zakres robót, obejmuje w szczególności:
- naprawa zniszczonych elementów więźby dachowej, wymiana niektórych części więźby,
wzmocnienia -szczegóły wg projektu konstrukcji
- elementy więźby dachowej zabezpieczyć preparatem przeciwgrzybicznym i ogniochronnym
- demontaż zniszczonych desek z deskowania połaci, usunięcie pokrycia z papy
- naprawa deskowania, wymiana pokrycia dachowego na nowe z dwóch warstw papy
termozgrzewalnej typu PYE PV z dodatkiem pęczniejącym zapewniającym
nierozprzestrzenianie ognia i dodatkiem elastomeru SBS
- demontaż zniszczonych desek podłogowych uszkodzonych wskutek przemakania połaci
dachowej i wymiana na nowe ( na pow.ok.16 m2)
- demontaż istniejących wyłazów dachowych i dwóch okien dachowych
- ocieplenie połaci dachowej wełną mineralną grubości 15 cm między krokwiami
zabezpieczoną od strony strychu folią paroizolacyjną PE,
między deskowaniem a wełną mineralną należy zachować pustkę powietrzną
przestrzeń nad klatką schodową ocieplić przy odkryciu deskowania przed wymianą warstw
papy termozgrzewalnej montując wcześniej folię paroizolacyjną do spodu krokwi i kładąc
wełnę mineralną, potem zakryć deskowaniem
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- montaż wyłazu dachowego i dwóch okien dachowych w połaci dachowej ( wg zestawienia
stolarki i rysunków)
-prace blacharsko-dekarskie (wymiana obróbki gzymsu podokapowegona nowe z blachy
powlekanej)
-wymiana rynien i rury spustowej na nowe z blachy stalowej ocynkowanej
- naprawa kominów- uzupełnienie ubytków spoin kominów ceglanych, przemurowania muru
otynkowanie, uzupełnienie ubytków ,naprawa czap i wylotów wentylacyjnych
- uzupełnienie ubytków muru i spoin z murłatą
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej załamań dachu, kominów
- przełożenie instalacji odgromowej i anten na dachu (demontaż i montaż po wykonaniu
prac)
- montaż nowych ław i stopni kominiarskich (wg rys. dachu) prowadzących z wyłazu
dachowego do kominów ,płotków przeciwśnieżnych
1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
- Wykonawca: zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym
1.1.3 Finansowanie inwestycji:
budżet KM PSP
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przy remoncie dachu w obiekcie j. w.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje techniczne są stosowane
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz rozliczaniu robót budowlanych
1.4 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo w
przedmiarach robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z
przedmiarami robót i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz z
dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi.
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zwłaszcza
przed zalaniem budynku przez opady atmosferyczne, w okresie trwania realizacji umowy aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót . Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia
robót jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca jest
zobowiązany do konsultowania przebiegu i sposobu robót z Zamawiającym.
1.5.3 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 wykończenia robót
Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
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- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania
- utylizować wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek.
1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. 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.
1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
przy transporcie materiałów na i z terenu robót.
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem
osób uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje się, że wszelkie koszty związane
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego
robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca, z uwagi na szczególny charakter budynku wpisanego do rejestru zabytków
województwa zachodniopomorskiego przy realizacji robót obowiązany jest do kierowania
budową przez osobę posiadającą kwalifikacje o których mowa w artykule 37C ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2.

Materiały

2.1 Stosowanie materiałów
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie
ustalono Polskiej Normy
-atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających
z odpowiednich przepisów.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i
nie może być później zamieniany.
3.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi użytkownika.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót w terminie
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca usuwać będzie 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
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze ST harmonogramem robót
oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego
przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
6. Kontrola jakości robót.
4

6.1 Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie , wszystkie
urządzenia i przyrządy niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,
że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST należy stosować
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i
terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie w formie
protokołu do akceptacji Inspektora.
6.3 Dokumenty budowy
6.3.1 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 Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
6.3.2 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również :
-protokoły przekazania terenu budowy,
-protokoły odbioru robót,
-protokoły z narad i ustaleń,
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. Odbiór robót
7.1 Odbiór robót zanikowych
Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które dalszym
etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych
od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
7.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia
zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami częściowymi. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.
7.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości,
ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego.
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych
poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja
zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót
uzupełniających .
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru
dokona potrąceń, zgodnie z umową.
7.4.Odbiór ostateczny pogwarancyjny
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego
określonego w umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W
trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać przeglądu gwarancyjnego
o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.
7.5.Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół
Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów
- atesty świadectwa badań materiałów
-w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
8. Podstawa płatności
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej
/przedmiarach/.
9.Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.
9.1.Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie:
-ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
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-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. Roboty poprzedzające i związane
- wydzielenie terenu prowadzenia robót, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych,
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania
niezbędnych materiałów,
-ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z Zamawiającym z uwagi na
prowadzenie robót w czynnych obiektach,
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórk,
- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na teren
prowadzenia robót przez osoby trzecie,
- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.
2. Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.
Pracownicy wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie
prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
3. Sprzęt
Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez
Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie
wymagań jakościowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. Transport i magazynowanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach
pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania
pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót..
5. Roboty w zakresie burzenia 111100-9
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
5.1 . Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych.
5.2. Zakres stosowania
Poniższa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
realizacji i zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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5.3. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót rozbiórkowych – pokrycia i więźby dachowej, systemu rynnowego,
kominów, ścian działowych i okładzin poddasza itp. W trakcie dokonywania rozbiórki
Wykonawca zobowiązany jest od segregowania pozyskanych materiałów oraz i
przetransportowania na wysypisko śmieci.
5.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych.
5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją zadania, SST i poleceniami inspektora nadzoru..
5.6. Materiały
Dla robót wymienionych w pkt 5.1 materiały nie występują.
5.7. Sprzęt
Do prac wymienionych w pkt 5.1 może być użyty dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny.
5.8. Transport
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
wielkości i kształtu przewożonych elementów rozbiórkowych z miejsca budowy. Należy
zadbać o odpowiednie zabezpieczenie ładunku przed spadaniem i przesuwaniem w czasie
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do
szybkości robót rozbiórkowych oraz możliwości składowania elementów z rozbiórki na
zapleczu budowy. Wszystkie powyższe materiały powinny być transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych, świadectwach ITB i kartach produktów wydawanych
przez producentów.
5.9. Wykonanie robót
Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i
bezpiecznymi metodami rozbiórki. Miejsce, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe,
powinno być ogrodzone w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejściem na teren obiektu i przed skutkami spadania materiałów z rozbieranych elementów.
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć instalację elektryczną, gazową, cieplną,
wodociągową i inne. Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym programem rozbiórki. Rozbiórkę można prowadzić przy użyciu maszyn,
jednakże stanowiska pracy ludzi i maszyn powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywołało nieprzewidzianego upadku
lub przewrócenia się innego fragmentu budynku. Roboty prowadzić zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.o2.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.9.1Zakres robót
Rozbiórki dokonywać ręcznie lub przy użyciu prostych narzędzi i urządzeń. Materiały
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Elementy stolarki, o ile zostaną
zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, wykuć z otworów, oczyścić i
składować. Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożyć elementy w
miejscu składowania. Po zakończeniu prac wszystkie materiały rozbiórkowe należy
przetransportować na wysypisko śmieci.
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5.10.Kontrola jakości materiałów i robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
5.11. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
5.12.Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi i odebrane przez inspektora
nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w dokumentacji technicznej. Podstawą wypłaty
będzie dokument przyjęcia odpadów na wysypisko śmieci.
5.13.Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
Prace należy wykonywać z uwzględnieniem szczególnych warunków panujących w obiekcie.
Budynki sąsiadujące na czas prac nie zostaną wyłączone z użytkowania. Wykonawca musi
wziąć pod uwagę konieczność normalnego funkcjonowania obiektu sąsiadującego w trakcie
wykonywania prac.
Wszelkie materiały, urządzenia muszą przed zakupieniem zostać zaakceptowane przez
Zlecającego oraz Inspektora nadzoru.
5.14.Przepisy związane
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) − Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) − Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
6. Roboty ciesielskie więźba dachowa – 45422000-1
6.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót ciesielskich przy
remoncie dachu świetlicy środowiskowej w Zakrzowie Turawskim.
6.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót mających na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ciesielskich wykonywanych na budowie.
6.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:
- naprawę zniszczonych elementów więźby dachowej, wymiana niektórych części więźby,
wzmocnienia więźby,,
wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji
umowy. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są
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przedstawione w dokumentacji zadania: na rysunkach technicznych oraz w opisie
technicznym.
6.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
6.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
robót ciesielskich: - przygotowanie i montaż więźby dachowej, - roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać
będzie następujące informacje: 1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. 2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części
opracowania. 3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w
dalszej części opracowania.
6.7.Materiały
6.7.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
6.7.2Drewno
Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą krawędziaki
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej C24. Nie wolno stosować innego asortymentu
drewna. Elementy konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe
sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz
pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i
owadobójczym.
6.7.3 Łączniki
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie
jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.
6.8 Sprzęt
6.8.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.8.2Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
6.9 Transport
6.9.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
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6.9.2 Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
6.10 Wykonanie robót
6.10.1Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.10.2 Więźba dachowa
W części drewnianej dachu należy dokonać przeglądu deskowania oraz więźby wymieniając
elementy zużyte i wadliwe.
Wszystkie elementy drewniane uszkodzone biologicznie, spróchniałe należy zaciosać po
obwodzie łącznie z odcięciem chorego miejsca od zdrowego i metodą sztukowania wstawić
elementy nowe o identycznym przekroju lub w całości wymienić na nowe. Największe
uszkodzenia zaobserwowano na murłatach i słupkach znajdujących się w ścianach.
Zniszczenia nastąpiły z powodu nieszczelności. Szacuje się, że 70% murłat należy wymienić
na nowe o tym samym przekroju z drewna klasy C24.
Niektóre odcinki płatwi 15x18h wymagają wzmocnienia drewnianymi nakładkami wysokości
krokwi mocowanymi gwoździami na całej długości do istniejącego elementu. Prace wykonać
zgodnie z rysunkiem K2 projektu budowlanego.
W celu wstawienia okien połaciowych krokwie usunąć, wzmocnić lub wstawić nowe z
drewna klasy C24 zgodnie z rysunkami K2 i K3 projektu budowlanego.
Demontaż istniejącego okna w ściance kolankowej wstawionego w miejsce historycznego
otworu. Należy przywrócić otwór okienny do pierwotnych wymiarów, wymurować ceglane
łukowe nadproże okienne, naprawić ubytki gzymsu ceglanego. Istniejącą belkę stalową I220
oczyścić i pokryć środkami antykorozyjnymi. Belka ma charakter ozdobny, bezwzględnie nie
można jej obciążać.
Krawędziaki przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem
impregnacyjnym Fobos 4”, poprzez 30 minutową kąpiel najlepiej pod ciśnieniem w
autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu muszą być przestrugane. Podczas
obróbki elementów konstrukcji czynności elementów powtarzających się wielokrotnie należy
wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). Montaż
poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu
(wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
6.11 Kontrola jakości robót
6.11.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: - Jakości zastosowanego drewna, - Jakości
stopnia impregnacji drewna, - Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, - Dokładności montażu poszczególnych
elementów konstrukcji. W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie
zgodności prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.12 Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich.
6.13 Podstawa płatności
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi i odebrane przez inspektora
nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w dokumentacji technicznej. 6.14 Uwagi
szczegółowe
Prace należy wykonywać z uwzględnieniem szczególnych warunków panujących w obiekcie.
Budynki sąsiadujące na czas prac nie zostaną wyłączone z użytkowania. Wykonawca musi
wziąć pod uwagę konieczność normalnego funkcjonowania obiektu sąsiadującego w trakcie
wykonywania prac.
Wszelkie materiały, urządzenia muszą przed zakupieniem zostać zaakceptowane przez
Zlecającego oraz Inspektora nadzoru.
7.Wykonywanie pokryć dachowych 45 261210-9
Pokrycia z papy termozgrzewalnej
7.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania pokrycia dachowego z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej, w obiekcie
wymienionym w pkt. 1.1. ogólnej specyfikacji technicznej.
7.1.1Zakres robót obejmuje:
- remont kominów,
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
- obróbki blacharski,
- rynny i rury spustowe,
- wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki.
7.2 Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.
7.3 Materiały
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
- papy termozgrzewalne powinny zachować giętkość w niskich temperaturach poniżej 20◦C
- 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 dokumentację składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego.
7.3.1 Papa termozgrzewalna podkładowa
-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
7.3.2 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
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-gramatura osnowy: 250 g/m2
-grubość: 5,2 – 5,5 mm
-osnowa poliestrowa
-posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
-klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny
7.3.3 Obróbki blacharskie
-blacha stalowa ocynkowana powlekana lub tytanowo cynkowa grubości 0,55 mm
7.4 Wykonanie robót
7.4.1 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.
7.4.2 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 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
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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.
7.4.3 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.
7.5.4 Mocowanie rur spustowych
W dachach z odwodnieniem 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.
7.5 Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prawidłowej naprawy podłoża, zastosowania
właściwej papy i ilości warstw, dokładności ułożenia i zgrzania.
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną:
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych
materiałów.
3. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie
jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi
elementami podłoża.
4. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.
5. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i
przechodzących przez dach -należy je wykleić papą na wysokość minimum 15 cm od poziomu
górnej warstwy pokrycia dachu.
6. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy
przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na
zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to
przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu
strumienia wody z węża.
9. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz.
od chwili ułożenia papy.
7.6 Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.
7.6.1 Zgodność robót z projektem i Specyfikacją
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
7.6.2 Odbiór częściowy
Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych
robót pokrywczych. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża ,
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dokładności zagruntowania podłoża ,jakości zastosowanych materiałów ,dokładności
wykonania poszczególnych warstw pokrycia ,dokładności wykonania elementów obróbek
blacharskich i ich połączenia z pokryciem
7.6.3 Odbiór końcowy
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obróbek dekarsko - blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony
komisyjnie.
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz
dokumentację techniczną i dziennik budowy.
7.7 Przepisy związane
PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami).
PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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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