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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
I.

CZĘŚĆ OGÓLNA
1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z remontem tarasów zewnętrznych i
elewacji Pawilonu mieszkalnego „D”.
2.0 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robót związanych z remontem
tarasów zewnętrznych i elewacji Pawilonu mieszkalnego „D”, znajdującego się w
kompleksie DPS w Białymstoku.
3.0.

II.

Kwalifikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 45110000-1; CPV 45324000-4;
CPV 45442100-8; CPV 45432100-5

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

1. Przedmiotem zamówienia jest :
a) wykonanie remontu posadzek i izolacji tarasów zewnętrznych wraz z wymianą obróbek
blacharskich i odnowieniem balustrad oraz ułożeniem nowego gresu;
b) wykonanie remontu elewacji zewnętrznej poprzez naprawę uszkodzeń i odmalowanie
zachowując oryginalną kolorystykę;
c) ułożenie nowego gresu mrozoodpornego i antypoślizgowego na tarasach wraz z
cokolikami.
2. Zakres robót:
a) Remont tarasów:
• rozebranie istniejących posadzek, izolacji i obróbek krawędzi tarasów wraz z
wywiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki;
• wykonanie warstwy spadkowej posadzek;
• ułożenie izolacji systemowej z materiałów nie gorszych niż te wskazane w
przedmiarze robót po uprzednim zagruntowaniu podłoża (do uzgodnienia z
Inwestorem);
• wykonanie nowych obróbek blacharskich krawędzi balkonowych z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,50-0,55mm w kolorystyce
istniejącej;
• wykonanie posadzek cementowych na tarasach zatartych na gładko;
• ułożenie tynku, po uprzedniej naprawie podłoża i zagruntowaniu, na elementach
ściennych tarasów np. czółkach;
• malowanie 2x emalią ftalową balustrad balkonowych i elementów stalowych po
uprzednim dokładnym oczyszczeniu z brudu, rdzy i starej łuszczącej się farby;
• ułożenie gresu mrozoodpornego i antypoślizgowego wraz z cokołami
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(kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
• wywóz gruzu i śmieci;
b) Remont elewacji:
• oczyszczenie i zmycie elewacji;
• odskrobanie lub odbicie luźnych tynków;
• uzupełnienie ubytków i uszkodzeń;
• odmalowanie elewacji z zachowaniem istniejącej kolorystyki
• odnowienie zewnętrznej powierzchni drzwi wejściowych do budynku poprzez
odmalowanie
III.

WYMAGANIA OGÓLNE
Przepisy związane:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Bte.U.03.207.2016
z późn.zm – Dz.U.03.80.718, Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.6.42,
Dz.U.01.129.1439,Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888 )
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2002 r.
Nr 108 poz. 953
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401)
1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz z dokumentami:
- rysunki robocze,
- dziennik budowy,
- specyfikacje techniczne.
2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
o
Rysunki robocze, specyfikacje wykonania robót oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
o
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach
umowy.
o
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
o
W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.
o
Wszystkie wykonanie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacją robót.
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o

o

o

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą
zgodne z dokumentacja projektową lub ST i mają wpływ na nie
zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie terenu budowy
o
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania
robót remontowych w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia
i odbioru ostatecznego robót.
o
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.
o
Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania robót remontowych nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
o
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy dotyczące ochrony
środowiska w czasie prowadzenia robót.
o
Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
o
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :
a) lokalizację składowisk materiałów,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sąsiadujących z miejscem
wykonywania robót; przed możliwością pożaru.
5. Ochrona przeciwpożarowa
o
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.
o
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
o
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
6. Ochrona własności publicznej i prawnej.
o
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w
miejscu objętym zakresem robót i zapewni właściwe zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.
o
Fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych
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o

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

7. Materiały
o

o

o

o

o

o

o

o

o

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe
podlegające certyfikacji muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa
albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub
Aprobatę Techniczną,
Warunku tego nie muszą spełniać wyroby budowlane umieszczone w
„Wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.” (Dz.U. Nr 99/1998 poz. 637 ) a także
wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania wg odpowiednich
przepisów Prawa budowlanego.
W zakresie zastosowań materiałów tradycyjnych należy stosować wytyczne
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych. Budownictwo ogólne. Tom I część 1-4 wyd. Arkady 1990”,
chyba że wydano późniejsze instrukcje stosowania.
Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z Instrukcjami technicznymi
produktów, które dostarcza producent zastosowanych materiałów oraz
odpowiednimi aprobatami technicznymi i instrukcjami ITB. Należy korzystać
z rozwiązań katalogowych detali producentów stosowanego materiału.
Wszystkie opisane elementy musza posiadać atesty, opinie PZITB, opinie
PZH, p.poż. i innych stosownych instytucji. Inspektor nadzoru powinien
wymagać przedstawienia stosownych gwarancji i rękojmi, jak również
zaprezentowania najwyższej jakości rozwiązań technicznych.
Dopuszcza się zmiany materiałowe polegające na zmianie na materiał
innego producenta, o parametrach technicznych takich samych jak
proponowane w projekcie. Zamiany materiałów można dokonać po
uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i przedstawicielem
Podlaskiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i
każdorazowo na żądanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów
kontrolujących ( zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać
dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w
budownictwie.
Po zakończeniu prac Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet
dokumentów odbiorowych ( protokoły badań i sprawdzeń, atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje itd.)
W przypadku niezgodności przedmiarów z projektem, obowiązującym dla
Wykonawcy jest projekt w zakresie obejmującym część przewidzianą do
wykonania.
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8. Prowadzenie robót
a. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej ze strony
wykonawcy.
b. Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP podczas
wykonywania robót budowlanych
c. Zaplecze wykonawcy stanowić będzie pomieszczenie wskazane przez
inwestora w protokole przekazania placu budowy.
d. Materiały z rozbiórki należy systematycznie usuwać w miejscu wskazanym
przez inwestora w taki sposób, by nie utrudniać komunikacji osobom
przebywającym w budynku.
e. Koszt wywiezienia gruzu pokrywa Wykonawca.
9. Sprzęt
o
o

o

Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji
projektowej i ST oraz spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP.
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi
wykonuje się w sposób zapewniających bezpieczeństwo pracy osób
obsługujących takie urządzenie. Przewody do podłączenia urządzeń winny
być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Narzędzia zmechanizowane winny być montowane, eksploatowane i
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta, ich przeznaczeniem.

10. Transport
o
o

o
o

Dobór środków transportu i umieszczenie na nich ładunków nie może
zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom.
Transport pionowy materiałów przeznaczonych do remontu oraz gruzu
rozbiórki odbywać się będzie klatką schodowa wskazaną przez Zarządcę
obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku klatki
schodowej służącej do transportu materiałów.
Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
ewentualnych uszkodzeń lub też zabrudzeń klatki schodowej powstałych
podczas transportu materiałów.

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
o
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
o
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.
BIAŁYSTOK, MAJ 2021
Strona 7

Remont tarasów zewnętrznych i elewacji w budynku mieszkalnym „D"
zlokalizowanym w kompleksie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

o

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.

12. Dokumenty budowy
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia,
przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania osobom uprawnionym następujących
dokumentów budowy:
- dziennika budowy prowadzonego zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych
- atestów jakościowych wbudowanych materiałów
- protokółów odbioru robót
- protokóły przekazania terenu budowy
- protokóły z narad i ustaleń
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i
podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
13. Kontrola jakości i odbiór robót
o
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
o
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST powinny być uważane za
docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki w ramach dopuszczalnych,
o
Do kontroli jakości i zatwierdzania robót uprawniony jest Inspektor Nadzoru.
o
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich
jakości i ilości wykonania przed rozpoczęciem następnego etapu prac.
o
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
o
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
o
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do
zakresu ilości i jakości.
o
Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, zawiadomienie na piśmie Zamawiającego i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
o
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować
następujące dokumenty:
a) dziennik budowy (oryginał )
b) Szczegółowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami
lub zamienne
c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
o
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z
usuwaniem wad powstałych lub ujawnionych w trakcie okresu
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gwarancyjnego i rękojmi. Odbiór przeprowadzony będzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robót
14. Podstawa płatności
- Wynagrodzenie ryczałtowe
Podstawą płatności jest wartość (kwota ) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumencie umownym (umowa).Wynagrodzenie ryczałtowe
będzie obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na terenie budowy; wartość prac i wynajmu sprzętu wraz z narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi
przepisami .
III. OPIS INWESTYCJI
Roboty polegać będą na remoncie tarasów zewnętrznych i elewacji Pawilonu mieszkalnego
„D”, znajdującego się w kompleksie DPS w Białymstoku.
IV.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

B.1. Roboty rozbiórkowe
1. Wykonanie robót należy prowadzić z zachowaniem warunków bhp robotników
oraz osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca wykonania
robót rozbiórkowych.
2. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować pojemniki,
które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
3. Demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy
dokonać tak, aby nie dopuścić do trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby ich
cechy użytkowe lub uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie.
4. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, by nie spowodować
uszkodzeń elementów nieprzewidzianych do demontażu.
B.2. Podłoża pod posadzki
B.2.1. WYKONANIE
− podłoże pod izolację przeciwwilgociową powinno być czyste i równe. W
przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być
wyrównane,
− przed rozpoczęciem układania izolacji należy wykonać tzw. beton spadkowy
celem wymuszenia spływu wody po izolacji w kierunku zewnętrznej krawędzi
tarasu i obróbek blacharskich, a sama izolacja powinna być wywinięta na ściany
wewnętrzne tarasu tak aby uniemożliwić przedostawaniu się wody i wilgoci pod
warstwę izolacji po ścianie i na styku z posadzką;
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− podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako
podkład związany z podłożem,
− grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju
konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub
przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza
niż:
a) podkładu związanego z podłożem – 25 mm,
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z
materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) – 40 mm,
d) j. w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej,
styropianu sztywnego) – 35 mm,
− podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy
wyrównawczej lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń
oraz nasycone wodą,
− podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym,
− w podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach,
− jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład
powinien być wykonany ze spadkiem,
B.3. Posadzka z płytek terakotowych i gresu,
B.3.1. WYKONANIE
− przed przystąpieniem do wykonywania posadzki z płytek terakotowych lub
gresu należy sprawdzić: nośność, stabilność, równość i nasiąkliwość podłoża,
− nośność podłoża sprawdzamy np. przez zarysowanie powierzchni. Podłoże
trudne do zarysowania, nie kruszące się i odspajające, należy uznać za nośne.
− podłoże nasiąkliwe należy zagruntować emulsja gruntująca np. Atlas Uni Grunt.
− podłoże wykazujące nierówności powierzchni należy wyrównać zaprawą
wyrównująca lub masą szpachlową.
− podłoża należy oczyścić z resztek olejów, wosków, smarów lub żywic
− przygotowaną zaprawę klejową nanosi się równomiernie na posadzkę stalową
pacą zębatą. Zaprawę nakłada się wstępnie gładką strona pacy, a następnie
rozprowadza się po powierzchni posadzki częścią zębatą. Wielkość zębów pacy
zależy od wielkości płytek i stopnia perforacji ich spodniej płaszczyzn.
− na naniesionej warstwie kleju układa się płytki, dociskając i dobijając je
gumowym młotkiem. Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć
przed związaniem zaprawy.
− do spoinowania płytek można przystąpić po stwardnieniu zaprawy klejowej lecz
nie wcześniej niż po 24 godz. Od położenia płytek.
− zaprawę do fugowania przygotowuje się wsypując sucha zaprawę do czystej,
zimnej wody ( w proporcji 0, 25 l wody/ 1 kg zaprawy ) i mieszając ręcznie lub
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−
−
−

−

mechanicznie , aż do uzyskania jednolicie barwnej, gładkiej konsystencji. Po
odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu , zaprawa do fugowania nadaje
się do użytku przez 2 godz.
spoiny przed fugowaniem powinny być jednolicie głębokie, wolne od
zanieczyszczeń, kurzu i wstępnie zwilżone wodą.
podczas rozprowadzania fugi należy wprowadzać ja głęboko i szczelnie w
spoiny.
czyszczenie powierzchni okładziny należy wykonać przy pomocy wilgotnych
twardych gąbek lub pacy z gąbką. Podczas fugowania należy unikać
nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, jak też czyszczenia fug na
sucho.
aby zabezpieczyć spoiny przed zabrudzeniem i zmniejszeniem ich
nasiąkliwości, po ok. 2 tygodniach należy zaimpregnować je np. płynem Atlas
Delfin.

B.3.2. WARUNKI ODBIORU
1. Sprawdzenie jakości wykonania posadzek
•
•

ocena wzrokowa wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni poprzez:
a) sprawdzenie równości podkładu: przykładanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące
prześwity należy mierzyć z dokładnością do 1mm,
b) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej: przyłożenie 2 m łaty
kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do
1 mm,
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem poprzez oględziny i naciskanie
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych:
badania prostoliniowości poprzez naciągnięcie żyłki i pomiaru odchylenia z
dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierz lub
suwmiarki.
• sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew
podłogowych lub cokołów; badania wykonuje się przez oględziny.

B.4. Roboty pokrywcze, obróbki blacharskie.
B.4.1. MATERIAŁY
1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
• Ponadto 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 z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
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– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do
zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
• Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
• Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania
pokryć dachowych.
2. Rodzaje materiałów
2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie
W zakresie prac jest pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na starym
podłożu.
2.2.. Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, podkładowa POLBIT PF PYE PV
250 S5 , na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.
Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej
spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE :
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 800 / 600 N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. Wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25o C
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100o C
- grubość 4,6 ±0,2 mm
- długość rolki 5,0 m
- szerokość rolki 1,0 m
2.3. Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia np.POLBIT
WF PYE PV 250 S5, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.
Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego
brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką,
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią
z tworzywa sztucznego.
B.4.2. SPRZĘT
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3
2. Sprzęt do wykonywania robót. Roboty można wykonać ręcznie lub przy Użyciu
innych specjalistycznych narzędzi.
B.4.3. SPRZĘT
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4
2. Transport materiałów:
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2.1. Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i
transportowane w sposób wskazany w normach polskich.
2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej
20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;
2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
określonymi w PN-89/B-27617;
3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników;
4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej
warstwie. Odległość między warstwami – 80 cm.
B.4.4. WYKONANIE ROBÓT
1. Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit
pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy
niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów
ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub
złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od
strony kalenicy– wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku
połaci dachowej.
1.1. Podkład pod pokrycie papą
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich,
uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów
technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub
po jego całkowitym zakończeniu,
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i
sprzętu do wykonywania pokryć papowych.
- Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.
- Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie –
odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.
2. Pokrycie dachowe układane na izolacji termicznej na płytach wełny mineralnej
2.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na
połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999,
tzn. od 1% do 20% na podłożu:
a) betonowym,
b) na płycie izolacji termicznej z wełny mineralnej.
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Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz
sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propanbutan należy przestrzegać następujących zasad:
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem
jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być
krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę
nadtapiania masy powłokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do
nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast
docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma
papy.
3. Obróbki blacharskie
3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5
mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej
od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
3.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
3.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach
przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podłużnym.
3.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny
być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy
stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
3.4.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1, 5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczać 25, 0 m.
3.4.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.
3.4.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m
od elementów ponaddachowych.
3.4.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
3.4.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).
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3.4.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
3.4.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PICU powinny odpowiadać
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
3.4.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy
i składany w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny
być lutowane na całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50
cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
3.4.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy
i składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych
niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone
do rury żeliwnej na głębokość kielicha.
B.4.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z
wymaganiami normy PN;
3. Kontrola wykonania pokryć
3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu
prac pokrywczych.
3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w
sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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B.4.6. OBMIAR ROBÓT
1. Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu,
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2.
B.4.7. ODBIÓR ROBÓT
1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej
2. Odbiór podłoża
2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać
za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią, a łatą nie powinien
przekroczyć 5 mm.
3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża (deskowania),
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po
deszczu.
3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z
dokumentacją,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien
wchodzić program utrzymania pokrycia.
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3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i
trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie
(miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
4. Odbiór pokrycia z papy
4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy
przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm,
z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.
4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów
częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych
miejscach na każde 100 m2.
5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drobności przewodów
kanalizacyjnych.
6. Zakończenie odbioru
6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
B.4.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1. Pokrycie dachu papą
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– przygotowanie lepiku,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
– pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia),
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
2. Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
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– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
3. Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

B.5. Roboty pokrywcze, obróbki blacharskie.
B.5.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków dotyczą:

zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną
stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót tynkarskich
przygotowania podłoży
przyczepności tynków do podłoża
grubości tynków
wyglądu powierzchni otynkowanych
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków wykończenia tynków na
stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
- zmiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują
utratą gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do
obrotu i stosowania – w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze
grzywny
Sprawdzeniu podlega pionowość i płaszczyznowość wykonanych wypraw tynkarskich /
wg pionowych listew kierunkowych.

-

Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem
oferty. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót
winny być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.
B.5.2. ODBIÓR ROBÓT
a) Odbiorowi podlegają zakończone elementy podlegające zakryciu
b) Siatka zbrojeniowa nie może być widoczna, a nawierzchnia szpachlowana po

zakończonym wysychaniu nie może wykazywać pęknięć ani nierówności.
Powierzchnia pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powinna posiadać
jednorodny, stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni
lokalnych wypukłości i wklęsłości.
c) Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealny prostoliniowy przebieg, nie
mogą być naruszone ani pofalowane.
d) Szczegółowe wymagania dotyczące jakości robót zgodnie z wytycznymi Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleniowych.
B.5.3. Kolorystyka
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Zastosowano wzornik kolorystyczny firmy BAUMIT. Dopuszcza się zastosowanie
innego systemu elewacyjnego posiadającego wszelkie aprobaty techniczne, pozwolenia
stosowania, itp. Kolorystykę i dobór poszczególnych kolorów uzgodnić z Inwestorem.
B.5.4. Zalecenia techniczne
• Stolarka okienna i drzwiowa – bez zmian.
• Drzwi wejściowe do budynku – główne do wymiany.
• Balustrady metalowe – istniejące do odnowienia.
B.5.5.Spełnienie wymagań określonych w art. 5, ust. 1, ustawy „Prawo budowlane”
poprzez:
1. Zaprojektowanie obiektu zgodnie z przepisami, w tym techniczno –
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zapewniającymi bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo
pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami,
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
2. Zaprojektowanie obiektu w sposób zapewniający możliwość jego użytkowania
zgodnie z przeznaczeniem poprzez spełnienie warunków i wymagań
dotyczących użytkowania w zakresie:
• usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów – nie dotyczy,
• zaopatrzenia w wodę , energię elektryczną i cieplną – nie dotyczy
• wentylacji – nie dotyczy
• łączności – nie dotyczy
3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne – nie
dotyczy,
5. Warunki BHP – nie dotyczy,
6. Ochronę ludności – nie dotyczy,
7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną
konserwatorską – nie dotyczy,
8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej – nie dotyczy,
9. Spełnienie wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób
trzecich poprzez stosowanie rozwiązań projektowych funkcjonalnych,
konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych zapewniających:
• dostęp do drogi publicznej,
• możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze środków łączności,
• dopływ światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
• brak uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia
elektryczne
i
promieniowanie
oraz
zabezpieczenie
przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby poprzez wykorzystanie
uzbrojenia technicznego oraz dopuszczonego do stosowania paliwa do
celów grzewczych i bytowych,
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10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie
budowy.
UWAGI:
1. Stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne.
2. Roboty docieplające i kolorystykę ścian wykonywać z rusztowań stojących
ustawionych wzdłuż docieplanych ścian.
3. Wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”,
obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, zachowując przepisy BHP.
IV.

WYKAZ NORM

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B/10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B/10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.
PN-78/M/47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót
budowlanych
PN-EN 13300: 2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na ściany i sufity.
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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