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Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z remontem dachu na budynku kinoteatru „Polonez”
w Skierniewicach zlokalizowanego w Skierniewicach, 96-100 przy ul. Wita Stwosza 2/4 na
działce nr ew. 15/7, obręb 10.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
Zakres prac:













1. Prace rozbiórkowe
demontaż wyłazu dachowego
wykonanie otworu w stropie
zerwanie okładzin podłogowych
usunięcie obróbek blacharskich i z pap na kominach wentylacyjnych
demontaż warstw pokrycia dachu płaskiego
2. Prace projektowe
wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją przeciwwilgociową
montaż wyłazu dachowego
wykonanie warstw wykończeniowych połaci dachu płaskiego
wykonanie okładzin podłogowych na zewnątrz budynku
wykonanie obróbek blacharskich
wykonanie orynnowania
wykonanie instalacji odgromowej

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia należy
wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
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1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieżącej konserwacji.
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki.
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
1.4.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.12. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.13. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).
1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
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bieżącą kontrolę, jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Przed przekazaniem terenu
Zleceniodawca zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania terenu budowy. Sprzęt
i urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć.
1.7. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną i dokumenty
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniając podział na
dokumentacje dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. Wszystkie
ustalenia na bieżąco na budowie konsultować z przedstawicielem Zamawiającego.
1.8. Zgodność robót z SST
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST.
Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, poręcze,
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.10. Zaplecze dla potrzeb budowy
Na terenie przyległym do budynku istnieją warunki na zorganizowanie i przygotowanie
składu materiałów oraz zaplecza dla potrzeb Wykonawcy. Nie występują trudności z dostępem
do sieci wodnej i sieci elektrycznej.
1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót
wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
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budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na
gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieżące
opróżnianie. Koszt utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte
w kosztach ogólnych).
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych
e) możliwością powstania pożaru.
Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki
zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami,
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstawania pożaru.
1.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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.
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji.
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
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1.15. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych
a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt
dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim
znakiem budowlanym.
c) Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca:
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób
budowlany,
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę,
gatunek i klasę wg PN lub AT,
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
d) Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć,
wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszących temu wyrobowi.
e) Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do
wykonania robót.
2.2. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYKONANIE ROBÓT
3.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
zarządzającego realizacją umowy.
3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru
budowlanego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę
w wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
3.3. Wykonawca zatrudni uprawnionego kierownika budowy w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, który w razie potrzeby będzie służył.
3.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także
w normach i wytycznych.
3.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8

4.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. TRANSPORT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach
Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia, jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST i umową.
Program zapewnienia, jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania, co do
zakresu badań i ich częstotliwości Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
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wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych
przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urządzenia
i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Długości
pomiędzy punktami należy mierzyć wzdłuż linii osiowej i podawać w [m] lub [cm]. Jeżeli
szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają inaczej objętości będą wyliczane w [m³],
a powierzchnie w [m²]. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą określane w kilogramach
[kg] lub tonach [t].
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.
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7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie zgodne z jednostkami
określonymi w dokumentacji kosztorysowej w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie, jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST
i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniające lub zamienne),
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
3. protokoły odbiorów częściowych, książki obmiarów (oryginały),
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po
upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Warunki płatności
Rozliczenie robót następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu
robót.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe określone dla poszczególnych rodzajów robót
w kosztorysach ofertowych. Jako podstawę do rozliczenia przyjmuje się wymiary podane
w obmiarze robót (księdze obmiaru robót). Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne
do prawidłowego wykonania robót.
Do robót wycenionych podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią z narzutami;
- Wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu;
- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami;
- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności wykonania)
Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych. Zamawiający
nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty.

10. UWAGI DLA WYKONAWCY:
A. Przed wykonaniem oferty Oferent powinien przeprowadzić wizję lokalną.
B. Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji
z Inspektorem nadzoru.
C. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ofercie oświadczenie, że roboty określone
w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej zostaną zrealizowane w całości i zgodnie
z założeniami.
D. Materiały z rozbiórki należy przekazać na wysypisko i przedstawić Zamawiającemu dokument
przekazania odpadu (kartę odpadu), stare zdemontowane elementy metalowe oraz inne po
uzgodnieniu z inspektorem, co do ich przydatności protokolarnie przekazać do
Zamawiającego, nieprzydatne elementy przekazać jako odpad do utylizacji.
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E. Koszty transportu, składowania uwzględnić przy naliczaniu kosztów pośrednich.
F. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
wykazu osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z podaniem
nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzętu
i pojazdów dostawczych (nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imię
operatora).
G. Korzystanie z urządzeń, sprzętu, pomieszczeń magazynowych i socjalnych. Wielkość zużytych
mediów komunalnych (woda-ścieki, prąd) zostanie określona zgodnie z załącznikiem do
wzoru umowy po zakończeniu zadania i podlegać będzie opłacie.
H. Przed przystąpieniem do prac budowlanych osoby związane z realizacją umowy muszą być
przeszkolone.
I. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniający cudzoziemców, przed przystąpieniem
do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o powyższym fakcie
celu uzyskania akceptacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
J. Roboty są objęte obowiązującą 23% stawką VAT.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
11.2.
-

-

-

-

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
11.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45110000-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem dachu na budynku
kinoteatru „Polonez” w Skierniewicach zlokalizowanego w Skierniewicach, 96-100 przy ul.
Wita Stwosza 2/4 na działce nr ew. 15/7, obręb 10.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu
wszystkich koniecznych do wykonania robót podanych w ST Wymagania Ogólne.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.
1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogólne.
2. ROBOTY PODSTAWOWE ROZBIÓRKOWE:
 demontaż wyłazu dachowego
 wykonanie otworu w stropie
 zerwanie okładzin podłogowych
 usunięcie obróbek blacharskich i z pap na kominach wentylacyjnych
 demontaż warstw pokrycia dachu płaskiego
3. MATERIAŁY.
3.1. Wymagania ogólne
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe
składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na:
- Gruz
- Elementy stalowe
- Drewno, szkło itp.
- Inne odpady
Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko.
4. SPRZĘT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w pkt. 4.
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt:
- Ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, wiertarki itp.)
- Ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kielnia, wyciąg do gwoździ)
- Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
- Samochody skrzyniowe i samowyładowcze
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5. TRANSPORT.
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w pkt.5. Gruz
oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodami skrzyniowymi lub
samowyładowczymi.
6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt.6
6.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w SST,
przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystąpieniem do bezpośrednich
robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić
i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty
rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób zgodny z ST. O ile uzyskane
elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je w miejsce wskazane
przez Inspektora. Elementy i materiały, które zgodnie ze specyfikacja techniczną stają się
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
6.2.1. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy :
• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, narzędzi i odpadów
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki słuchu, itp.
• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu
• zapoznać się z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej Wykonania
6.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy
• obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidłowo oprawionych
• ¾ utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej
• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
• o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
• każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
6.2.2. Pozostałe wymagania dla robót rozbiórkowych.
6.2.1.1. Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST.
6.2.1.2. Elementy i materiały (odpady), które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte
z terenu budowy w terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. Nie
dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. Nie należy dopuścić do nadmiernego
nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak również nie można
spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.
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6.2.1.3. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy wygrodzić
zgodnie z przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i
p.poż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub
przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a
pozostające w strefie wykonywanych prac.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
8. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem robót są jednostki z przedmiaru
robót.
9. ODBIÓR ROBÓT.
Zgodnie ze ST „Wymagania ogólne”.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakończeniu robót informuje
Zamawiającego na piśmie.
10. ODBIÓR ROBÓT.
Zgodnie ze ST „Wymagania ogólne”.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakończeniu robót informuje
Zamawiającego na piśmie.
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
11.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne.
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą
załadunek, wywóz na odległość do 10 km i wyładunek.
12. PRZEPISY ZWIĄZANE Z ROBOTAMI
1. Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
( Dz.U. nr 47.poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

17

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót murarskich związanych z remontem dachu na budynku kinoteatru „Polonez”
w Skierniewicach zlokalizowanego w Skierniewicach, 96-100 przy ul. Wita Stwosza 2/4 na działce nr
ew. 15/7, obręb 10.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy
użyciu zapraw budowlanych,
konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obciążenia,
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
− wykonaniem „komina” pod wyłaz dachowy
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie).
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzoną recepturą przez Inspektora nadzoru.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa murarska cienkowarstwowa do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych
Zaprawa przeznaczona:
 do murowania i szpachlowania cienkowarstwowego
 do bloczków silikatowych
 mrozo- i wodoodporna
 na zewnątrz i do wewnątrz
 wydajna i oszczędna w stosowaniu
 przyjazna dla środowiska
 kolor biały i szary
Zaprawa jest mieszaniną cementu, kruszyw oraz odpowiednio dobranych dodatków poprawiających
parametry robocze. Służy do wznoszenia murów wewnętrznych i zewnętrznych z betonu
komórkowego (gazobetonu) oraz elementów wapienno - piaskowych (silikatowych). Nadaje się do
wyrównywania powierzchni oraz szpachlowania (do grubości 5 mm). Grubość spoiny wykonanej z
zaprawy murarskiej cienkowarstwowej nie powinna przekraczać 3 mm. Cienka warstwa zaprawy
ogranicza mostki termiczne w miejscu spoiny. Czas pracy 4 godziny. Zaprawa uzyskuje pełną
wytrzymałość po ok. 3 dobach.
Przy przygotowaniu mieszanki zawartość worka wsypać do pojemnika z 7,25 - 8,00 litra wody.
Mieszać ręcznie lub mechanicznie. Rozprowadzić równomiernie przy pomocy narzędzia zębatego do
rozkładania zaprawy na powierzchniach wykorzystywanego elementu.
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Pustak silikatowy dla grubości ściany 12cm, pełny
Podstawowe dane:
Wymiary: 250 x 120 x 220 mm
Masa: 11,7 kg
Klasa: 20,25
Ilość na palecie: 128szt.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:
− rusztowanie warszawskie,
− urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
− wyciąg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
4.2. Transport elementów murowych (bloczków)
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami
atmosferycznymi.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z
widłami.
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0C.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:
− zakończyć roboty stanu surowego,
− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.
5.3. Ścianki działowe
Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą
warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej.
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru,
można to wykonać na kilka sposobów:
− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,
− za pomocą piły tarczowej do kamienia,
− za pomocą gilotyny.
5.4. Mury z cegły i pustaków
Spoiny w murach.
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać
17 mm, a minimalna 10 mm,
− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
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Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej
się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.
6.2. Wymagania dotyczące materiałów
Bloczki
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
− wymiarów i kształtu bloczków,
− liczby szczerb i pęknięć,
− odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli:

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiaru jest m2 ściany
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8. ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
− wykonanie wszystkich przewidzianych robót
− sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− protokół odbioru robót zanikających
− dokonać wpisu do dziennika budowy
− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami SST i PB.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] ściany murowanej obejmuje:
− przygotowanie stanowiska roboczego
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
− murowanie pierwszej warstwy bloków wyrównawczych,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
− likwidacje stanowiska roboczego,
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje:
− przygotowanie stanowiska roboczego
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
− murowanie ścian,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
− likwidację stanowiska roboczego,
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
Kod CPV 45410000-4

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych z remontem dachu na budynku
kinoteatru „Polonez” w Skierniewicach zlokalizowanego w Skierniewicach, 96-100 przy
ul. Wita Stwosza 2/4 na działce nr ew. 15/7, obręb 10.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- Wykonaniem nowych tynków
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni
podłoża.
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca
przyczepność dolnej warstwy tynku.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu
tych składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu,
używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do
pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w „Wymagania ogólne", pkt.2
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom i posiadać:
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.
Materiały przewidziane do wykonania robót tynkarskich:
 zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy
 suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
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2.3. Woda
Woda – do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
Piasek– powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w
szczególności:
 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy
Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych:
- Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy
- PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż
+5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Wapno powinno spełniać wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
- Gęstość nasypowa(suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm³
- Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm³
- Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,8 kg/dm³
- Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,13÷0,16 l/1 kg, 3,25÷4,0 l/25 kg,
3,9÷4,8 l/30 kg
- Min./max. grubość tynku 6 mm/30 mm
- Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do
+30°C
- Reakcja na ogień: Klasa A1
- Przyczepność FP:B: ≥ 0,5 N/mm2
- Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II
- Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: W1
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ: 8,6
Do wykonania robót niniejszej SST przewidziano zaprawę cementowo-piaskową 1:3 M-15
2.6. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki
Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania
wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z
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betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych.
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem
tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia
wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb
podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej
powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu
nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych.
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności.
Parametry techniczne emulsji:
· Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
· Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3
2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj.
norm lub aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości
warstw nie większej niż 10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne", pkt 4.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do
wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego,
termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania
wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę,
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,
c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne", pkt 5
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne", pkt 3
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów
zmniejszających przyczepność materiałów tynkarskich (np. kurz, pył, luźny tynk itp.).
Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć
wodą z dodatkiem detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem należy
oczyścić mechanicznie szczotkami albo twardymi gąbkami, strumieniem wody pod ciśnieniem
lub gorącą parą wodną - w zależności od rodzaju podłoża. Po oczyszczeniu podłoża należy w
celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasiąkliwości należy zastosować odpowiedni
preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami producenta.
Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe i jednolicie suche na całej powierzchni. Tynki
podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Suche i dojrzałe podłoża należy
zagruntować. Podłoża zwietrzałe i bardzo chłonne należy najpierw powierzchniowo wzmocnić i
zagruntować. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem środków
gruntujących należy osłonić.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
Na przygotowanym podłożu wykonać tynki zwykłe wewnętrzne warstwowe - odtwarzające
kat. tynków istniejących w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania tynków
narożnych należy stosować narożniki wzmacniające tynkarskie.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, no podstawie normy
PN-70/ B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Kategoria
Odmiana tynku
tynków

Wygląd powierzchni

Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami
kielni i możliwymi niewielkimi prześwitami podłoża
Bez prześwitów podłoża, większe zgrubienia
Tynki surowe wyrównane kielnią
I
wyrównane
Tynki surowe ściągane pacą
Ia
Z grubsza wyrównano
Tynki surowe pędzlowane 3)
Z grubsza wyrównano rzadką zaprawą
1)
Tynki pospolite dwuwarstwowe
II
Równo, ale szorstka
Tynki pospolite trójwarstwowe
III1) 2)
Równo i gładka
Tynki doborowe
IV
Równa i bardzo gładka
Równo, bardzo gładka, matowa, bez widocznych
Tynki doborowe filcowane
IVf
ziarenek piasku
Równo, bardzo gładka z połyskiem, o ciemnym
Tynki wypalane
IVw
zabarwieniu
1)
Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności
(np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez
Tynki surowe

0
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bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy tynkach
jednowarstwowych (przyp. normowy).
2)
Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko.
3)
Odmiana tynku nie ujęta w normie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 6
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją i ST należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiarów.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania przygotowania
podłoża:
 wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
 równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i
dotyku,
 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i
próbę zwilżania,
 chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
 obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,
 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.
Wyniki badań powinny odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
Kontrola polega sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej struktury. Dla
sprawdzenia równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),
 odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
 odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od zakładanego promienia nie
powinny być większe niż 7 mm.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 6
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 9
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku
budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do
dziennika budowy i sprawdzeniu z S.T.W. i O.R.B.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.2. Zgodność z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynki nie powinny być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.
8.3. Odbiór tynków
 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z założeniami.
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
kontrolnej dwumetrowej łaty.
 Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu
 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.)
 Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp.
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża
 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
 ocenę wyników badań
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 8.
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego
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przygotowanie zaprawy
dostarczenie materiałów i sprzętu
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi
ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m
przygotowanie podłoża
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
wykonanie tynków
reperacja tynków po dziurach i hakach
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
likwidację stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
 PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
 PN-B-30020:1999 Wapno
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
 PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
 PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości zarządzania jakością
 Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH
Kod CPV 45261000-4
KRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych na budynku kinoteatru „Polonez”
w Skierniewicach zlokalizowanego w Skierniewicach, 96-100 przy ul. Wita Stwosza 2/4 na działce nr
ew. 15/7, obręb 10.
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną warstwą papy podkładowej
i jednej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane 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,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu
i składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie.
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm,
-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,
-roztwór asfaltowy do gruntowania,
- kit trwale plastyczny.
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia
Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm
Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elastomerami SBS
Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
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Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna
Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C
Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:
- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm
- kierunek w poprzek – 800 N/50mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- kierunek wzdłuż – 45%
- kierunek w poprzek – 55%
Klasyfikacja ogniowa – KLASA E
Szerokość zakładki - 8 cm
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie
1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane,
2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi
w normie lub świadectwie,
3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem
i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników,
4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.
Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów
i wyrobów na budowę będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
- rusztowanie
- płyty pomostowe komunikacyjne
- palniki gazowe
- wciągarki mechaniczne lub ręczne
- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.2. Transport materiałów
Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki
należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się
i uszkodzeniami podczas jazdy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie
pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć
palnikiem.
5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż
+5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników
atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:
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- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną
oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru,
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2 mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ
bitumu o szer. 0,5 – 1,0 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Na ścianach i innych powierzchniach
pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinny być wyprowadzone minimum 50
mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy
ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą
bitumiczną od góry.
5.4. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 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. 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.
5.5 Obróbki kominów
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy
podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie
na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową
zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.
6.2. Kontrola wykonania pokrycia
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez inspektora
nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu
7.2. Określenie ilości robót
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 pow.
każdego nie przekracza 0,50m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawa odbioru
Podstawę odbioru robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Odbiór robót pokrywczych:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości
i spadów. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy. Sprawdzenie jakości
materiałów (atesty, aprobaty techniczne). Badanie prawidłowości i dokładności wykonania
(szczelności pokrycia).
8.2. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.
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8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych
Sprawdzenie mocowania elementów do ścian
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
8.4. Wymagania ogólne robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.
8.4.1. Odbiór częściowy obejmuje:
- sprawdzanie podłoża
- jakości zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.4.2. Badania końcowe
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw
lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.
8.4.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu
przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie
odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach
na każde 100m2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Pokrycia dachu papą
Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- wykonanie robót towarzyszących,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
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.
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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.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45310000-3
INSTALACJA ODGROMOWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej na dachu budynku kinoteatru
„Polonez” w Skierniewicach zlokalizowanego w Skierniewicach, 96-100 przy ul. Wita Stwosza 2/4 na
działce nr ew. 15/7, obręb 10.
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wymiany instalacji odgromowej (w ramach zadania remontu pokrycia dachowego):
 demontaż instalacji odgromowej
 wykonanie nowej instalacji odgromowej
1.3. Zakres robót objętych SST
 zabezpieczenie miejsca przejścia dla pracowników i gości kinoteatru
 zachować ostrożność przy demontażu instalacji
1.4 Informacje o terenie budowy;
Budynek objęty zakresem prac w ciągłym użytkowaniu:
 oznakować i wygrodzić strefy niebezpieczne
 wykonać zaplecze budowy
1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów elektrycznych
Płaskownik FeZn 30x4 mm, drut FeZn Ø6 mm , konstrukcje wsporcze – odpowiadające standardom
określonym przez PN-70/H-93203(33). Taśmy stalowe powinny być dostarczane w kręgach, bez
załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych. Materiały stalowe przeznaczone do wykonywania
instalacji uziemiającej odgromowej oraz konstrukcji wsporczych powinny być zabezpieczone przed
korozją przez ocynkowanie. Powłoka ochronna powinna być na całej powierzchni materiału jednolita
i bez uszkodzeń. Pręty, taśmy i linki powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą
wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego oraz nie
powinny posiadać ostrych krawędzi.
2.2. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem
i kontrolą jakości materiałów i wyrobów budowlano-elektrycznych
Przechowywanie i składowanie
Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny posiadać oznakowanie zawierające co najmniej:
 nazwę i adres zakładu produkującego wyrób,
 określenie wyrobu lub nazwę handlową
 numer aprobaty technicznej (jeżeli dotyczy wyrobu)
 datę produkcji, identyfikację partii wyrobu
 znak budowlany
 podstawowe informacje odnośnie warunków stosowania, magazynowania

35

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonania robót elektrycznych należy użyć następującego sprzętu:
 wiertarka wieloczynnościowa
 sprzęt elektromechaniczny w odpowiedniej ilości
 spawarka transformatorowa 500 A
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.2. Transport materiałów
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót elektrycznych należy użyć
następujących środków transportu:
 samochód dostawczy 0,9 t
 inne środki transportu umożliwiające transport poszczególnych materiałów w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem
Po dostarczeniu materiałów na teren budowy należy sprawdzić je pod względem kompletności
i uszkodzeń mechanicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz „’Warunków
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Część V - Instalacje
elektryczne. Roboty elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne
uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (SEP, OIGE).
5.2 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową
i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz programem zapewnienia jakości wykonania robót.
Zakres robót obejmuje:
 demontaż instalacji odgromowej (drut FeZn Ø6 mm, zaciski ZK , płaskowniki FeZn 30x4mm)
5.3 Wykonanie nowej instalacji odgromowej
Zakres robót obejmuje:
 przegląd złączy i zwodów pionowych
 wymianę wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim
 wymianę przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim
 wymianę złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt
 wykonanie badań skuteczności instalacji odgromowej
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Program zapewnienia jakości
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w WTWiORB.

6.2 Kontrola jakości materiałów
Wymagana jakość wyrobów elektrycznych powinna być potwierdzona przez producenta
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem. Wyroby elektryczne dostarczone na budowę bez dokumentów
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór
materiałów elektrycznych powinien obejmować potwierdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami

36

odpowiedniej normy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów elektrycznych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym oraz materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Kontrole widocznych wyrobów elektrycznych należy
prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700 1998.
6.3 Kontrola jakości wykonania robót
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z
dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST,
odpowiednich norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych” Część V- Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami inspektora nadzoru. Badania
i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia wydane
w tym celu przez odpowiednią jednostkę (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okręgowy
Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700.
Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone:
 szczegółowymi oględzinami zamontowanych przewodów, sprawdzenia zgodności montażu,
wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi
 sprawdzeniem poprawności połączeń galwanicznych
 usunięciem zauważonych usterek i braków
6.4 Badanie instalacji odgromowej
 zgodność z projektem wykonawczym i obowiązującymi przepisami (w tym kontrola
zastosowanych materiałów, aparatów, urządzeń i ich poprawne działanie)
 sprawdzenie połączeń części nadziemnej
 pomiar rezystancji wszystkich uziomów
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie wyroby elektryczne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli wyroby nie spełniające wymagań zostaną zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe
odchylenia cech od określonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji, powinny być ponownie wykonane
przez Wykonawcę na jego koszt.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z SST oraz KNR.
Jednostką obmiaru robót objętych niniejszą SST jest:
 [m] – dla ułożonego przewodu, uziomu
 [szt.] – dla zamontowanego zacisku kontrolnego ZK, złącza
 pomiar – dla jednego uziomu
7.2. Określenie ilości robót
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań
atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawa odbioru
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST, WTWiORBM i umowie.
8.2. Badania i odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji odgromowej.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.
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Do odbioru instalacji odgromowej Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokoły badań
instalacji odgromowej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Wykonanie instalacji odgromowej po demontażu instalacji starej
Podstawą płatności jest wykonanie całej instalacji wraz z pomiarami i odbiorem przez osoby i organy
uprawnione.
9.2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich. SST nie
przewiduje dodatkowej płatności za wykonanie robót tymczasowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-78/E-02560 Osprzęt urządzeń piorunochronnych
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” – Część V –
Instalacje elektryczne. Wyd. COBR Elektromontaż
 Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych
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