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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ.
(BUDYNEK NR 1 – SALA GIMNASTYCZNA)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych związanych z realizacją termomodernizacji budynków Zespołu
Szkół Mechanicznych wraz z ich przebudową. (Budynek nr 1 – sala gimnastyczna) I etap –
wykonanie docieplenia stropodachu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Zakres przebudowy i termomodernizacji polega na:
 dociepleniu stropodachu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych
niżej wymienionymi specyfikacjami:

1. Izolowanie dachu
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

kod CPV- 45261410-1
kod CPV- 45260000-7

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową,
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części
wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na
wygląd obiektu.
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu
inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. Plan
realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej,
realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki
uspołecznionej.
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robót, obiektu,
majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu,
wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór
inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i
obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub
gospodarczej.
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie
inwestycji, robót lub remontów;
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy;
do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej,
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną,
zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych
funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz normami i przepisami w
przedmiotowym zakresie.
1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz
co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
SST.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument
przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i SST.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST,
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną
zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób
określony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez
Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez
Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie
następujących warunków:
 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
o możliwością powstania pożaru;
 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń
w środowisku naturalnym
 Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
(2) Ochrona wód.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie
zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i
osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w
odprowadzanych wodach
do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
których są odprowadzane.
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków
wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten
odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.
(3) Ochrona powietrza
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów
pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą
organów administracji terenowej.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.
Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed
rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i służby.
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń
sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być
uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na
polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być
wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien na własny
koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat
realizacji robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i
wykonane ponownie z właściwych materiałów.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu,
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez
Zamawiającego lub ich właścicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża
Wykonawcę.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w
dokumentach kontraktowych.
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego roboty objęte kontraktem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.

Utrzymanie robót.

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w
przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i
urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich
parametry techniczne.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien
dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca
powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła
materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do
wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inżyniera.

2.3. Materiały miejscowe
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inżyniera. Nie dotyczy
to istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na
podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów.
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inżynierowi
przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i

laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że
materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości.
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być
przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych
źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów
sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających
wymaganiom określonym w SST.
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić
granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić
selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do
eksploatacji.

2.4.Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być
zachowane następujące warunki:
a)
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji
b)
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z
wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie
przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób
przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w
przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być
usunięte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez
wykonawcę.
Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robót; bhp; wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót;
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; b)
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne;
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót;
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w
SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca
powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie
urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki powinny być 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.
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą 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 powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny być
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i
udostępnić je na życzenie Inżynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może
polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub

dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie.

6.8.

Dokumenty budowy

(l) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inżyniera
programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inżyniera;
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; wyjaśnienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót;
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał;
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne
informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być
wpisane do księgi obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych
lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie
masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego
identyfikację.
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą
być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność
można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny,
umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być
przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu
używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na
pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera, nie
podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez
Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera.
Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na
podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z
zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość
gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem
robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału
jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów
mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji
określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.
Cement i wapno będą mierzone w kilogramach.
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w
konstrukcje.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być
zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i
posiadają ważne świadectwa legalizacji.
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu.

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i
powtórnie zalegalizowana.
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i
powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o
dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych
ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej
części robót.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy
odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piżmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości
operatu kolaudacyjnego.
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy
udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
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 i
bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 szczegółowe specyfikacje techniczne,
 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ
i SST,




sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
 zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania
składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz
z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu
na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład
których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozy cj ą
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Polskie normy i Normy Branżowe;
Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych:
Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
IZOLOWANIE DACHU Kod CPV - 45261410-1

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA
POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
Kod CPV- 45260000-7
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1.

WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3

Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

 Docieplenie
stropodachu
wykonać
poprzez
zastosowanie
płyt
styropianowych EPS 035 o wymiarach 1000x1000 mm, laminowanych
dwustronnie papą podkładową na welonie z włókien szklanych typu
P64/1200
 pokrycie dachu papą termozgrzewalną typu PYE PV
 obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej
 naprawić uszkodzone części orynnowania
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.

1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1 Papa termozgrzewalna do pokryć
Pakowanie.
Papy powinny być zwijane na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub glizy o średnicy
nie mniejszej niż 50 mm. Rolki powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru i
zabezpieczone przed rozwijaniem się.

3. SPRZĘT.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
• mały palnik do obróbek dekarskich,
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześcio-dyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania
dużych powierzchni),
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
• szpachelka,
• nóż do cięcia papy,
• wałek dociskowy z silikonową rolką,
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i ob-

róbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15
m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do
sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy
zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy,
lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w
technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci
gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT.
4.1 Składowanie i transport
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odl. 120
cm od grzejników.
Rolki należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.
Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odl. między stosami
powinna wynosić nie mniej niż. 80 cm.
Transport- Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi , układane w
jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się
i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak , aby uniemożliwić przemieszczanie się
rolek papy podczas jazdy.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Podkłady pod pokrycia.
Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni powinna być taka , aby prześwit między nią a łatą kontrolną o
długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie
większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

Podstawowe zasady wykonawcze
Zasady ogólne
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe produkcji ICOPAL S.A. ze Zduńskiej
Woli są znakomitym materiałem, przeznaczonym do wykonywania nowych oraz renowacji
starych pokryć dachowych. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi
zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad
wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i
zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:
• dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
• wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej
trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego.

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap
zgrzewalnych produkcji ICOPAL S.A. należy pamiętać o 10 podstawowych zasadach,
których przestrzeganie zapewni końcowy sukces, to znaczy prawidłowo wykonane
pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesięcioletni okres czasu.
1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznać się ze
stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o
konieczności wentylacji .
2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych
pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych
kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiałów.
3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie
niższej niż:
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
• +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezpośrednio przed zgrzaniem.
4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych
ogniomurów,kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi
do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na
spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu
elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się,
aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.
7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym
wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu
(12-15 cm).
8a, 8b. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu.
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy
należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
• podłużny 8 cm,
• poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze
szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić

prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
10.W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie
tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną
uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy
pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe.
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na
wysokości.
Zasady przygotowywania podłoży
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka
podstawowych
wymogów:
• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca
przeniesienie
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,
• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody,
przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia,
• podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane,
• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym, np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER,
lub SIPLAST PRIMER,
• zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były
złagodzone elementami typu IZOKLIN.
Podłoże betonowe
Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed
ułożeniem pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6%. W przypadku wilgotności
wyższej należy się liczyć z obniżoną przyczepnością ułożonej papy, a w dalszej
perspektywie z powstawaniem pęcherzy w pokryciu.
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych podłoże należy zagruntować roztworem
asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SIPLAST
PRIMER.
Podłoże z elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych (np. płyt panwiowych)
Płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą stanowić
podłoże pod pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji prefabrykatów,
gładkiej i równej powierzchni oraz montażu gwarantującego uzyskanie wymaganych
dokładności i równości podłoża.
Styki pomiędzy elementami powinny być wypełnione zaprawą klasy min. 10 MPa.
Nad stykami płyt ułożyć dodatkowo paski papy podkładowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i
przymocować je punktowo do podłoża.
Podłoża z płyt izolacji termicznej
Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem
przewidywanych nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spełnione są przez:
• płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, np. PSK, PSK 2,
Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz
wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, wywietrzników,
masztów antenowych, itp.
Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np.
przelotne opady) przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
Zasady wentylacji pokrycia papowego

Przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych na stropodachachu niewentylowanym, z
uwagi na wysoki opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi często konieczność
odpowietrzania pokrycia .Aby to osiągnąć proponuje się zastosowanie kominków
wentylacyjnych.
W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, należy zastosować kominki
wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2).

6.

KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Materiały izolacyjne.
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z SST 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 normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy
6.2 Rynny i rury spustowe.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną,
sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rynien,
umocowań. Należy również sprawdzić czy w rynnach nie ma dziur, pęknięć. Zaleca się
sprawdzenie spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
techniczną, sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków
rur spustowych, umocowań, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku
pionowego. Należy również sprawdzić czy w rurach spustowych nie ma dziur, pęknięć.

7

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

Jednostką obmiarową robót jest :
dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,
dla robót - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur
spustowych,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża.
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2 Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których
dostęp później jest utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- podłoża,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
 zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmować :
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementów do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie
szczelności połączeń rur spustowych z wpustami Rury spustowe mogą być
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Płaci się za ustaloną ilość m 2 obróbki wg ceny jednostkowej, która
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.
Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie oraz uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanów.
PN-EN 573-2:1998 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów
przerobionych plastycznie.

