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1.  Nazwa zamówienia
 

WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
W M. GĄSKI 35 GM. OLECKO  DZ.NR 111/11

 
2.  Przedmiot i zakres prac
     Rozpatrywany budynek został wybudowany jako zespół budynków jedno oraz
     dwukondygnacyjnych nieużytkowym wysokim poddaszem i
     częściowym podpiwniczeniem.
     Budynek wykonany został w technologii częściowo uprzemysłowionej.

Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego remontu:
 

    Projektowany zakres prac remontowych dachu budynku .
      - Rozebranie pokrycia dachu z  blachy falistej powlekanej oraz obróbek blacharskich
      - Impregnacja konstrukcji środkiem grzybobójczym oraz ogniochronnym.
     - Montaż folii zbrojonej na deskowaniu.
     - Pokrycie dachu blachą trapezową na łatach drewnianych.
     - Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
     - Montaż rynien  śr. 15cm z blachy powlekanej w kolorze
        pokrycia.
     - Montaż ław kominiarskich, stopni kominiarskich systemowych oraz barier przeciw
        śniegowych.
     - Wykonanie izolacji ciepłochronnej stropu nad ostatnią kondygnacją płytami wełny
        mineralnej gr. 20cm
     - Izolacja z folii PE

      2.1. Zakres stosowania ST.
 

Ogólną Specyfikację Techniczną oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią część
Dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w
pkt.2
 

      2.2. Zakres robót objętych ST.
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi
 Specyfikacjami Technicznymi.

 
3.  Opis robót tymczasowych i prac towarzyszących

Roboty tymczasowe to m.in.: montaż i demontaż urządzeń transportu pionowego,
oczyszczenie podłoża, przygotowanie stanowisk roboczych, prace porządkowe, 
zabezpieczenie przekuć, wykuć, rozkuć oraz przebić itp. Pracami towarzyszącymi są
wszystkie prace demontażowe, reperacja podłoża posadzki, wywóz i utylizacja materiałów z
rozbiórki itp.

 
4.  Informacja o terenie budowy

Informacje ogólne.
Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
W przypadku realizacji przedmiotowego zadania przez podwykonawców Zamawiający
żąda określenia zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Wykonawca przed
podpisaniem umowy z podwykonawcami ma obowiązek przedłożyć projekty tych umów do
akceptacji .
Umowa nie zaakceptowana przez Zamawiającego będzie uważana za nieważną.



4.1. Organizacja robót budowlanych
Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca
wykonywania robót.
Roboty remontowe będą prowadzone w budynku dydaktycznym w m.Gaski 35 gm. Olecko.
Organizacja miejsca do składowania materiałów oraz pomieszczenia socjalnego dla
pracowników należy do obowiązków Wykonawcy robót. Korzystanie z energii elektrycznej i
wody będzie się odbywać odpłatnie na podstawie wskazań liczników. Szczegóły korzystania z
energii elektrycznej i wody zostaną uzgodnione przy przekazaniu placu budowy. Należy
przestrzegać zasad określonych przez aktualne przepisy BHP, p.poż. oraz inne stosowne
przepisy i rozporządzenia.
Wykonawca zapewni stały dozór w osobie kierownika robót podczas wykonywania prac,
który będzie upoważniony do dokonywania ustaleń. Kierownik musi posiadać uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i być członkiem Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i
przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni po przekazaniu placu budowy.
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu do odbioru wykonane roboty.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy i wszelkich robót
w czystości.
Należy usuwać śmieci i nieczystości związane z realizacją przedmiotu zamówienia
każdorazowo po zakończeniu dnia pracy i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót
remontowych.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia konieczności odpowiedniego prowadzenia
robót w taki sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia elementów budynku, terenu
przylegającego do budynku oraz terenów zielonych. Po zakończeniu robót Wykonawca winien
doprowadzić teren prowadzenia robót do stanu pierwotnego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na obiekcie
Zamawiającego podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny
koszt.
Należy podjąć wszelkie środki mające na celu ograniczenia uciążliwości związanych
z hałasem dla osób postronnych. Wszelkie materiały oraz gruz pochodzący z demontażu
należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć
odpowiednimi jednostkami transportowymi na składowisko odpadów. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów
i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz niniejszą
specyfikacją.

4.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. Należy
zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót demontażowych. W tym celu
Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć budynek w trakcie prowadzenia prac
stwarzających zagrożenie dla ludzi.

4.3. Ochrona środowiska
Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko
naturalne. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek ich usunięcia
i utylizacji. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót stosowne
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
 
4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego
obowiązującymi na dzień prowadzenia robót - pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem prac być przeszkolona w zakresie BHP i
technologii prowadzonych prac, a także posiadać aktualne badania lekarskie w tym
wysokościowe.



W skład załogi wykonawcy powinni wchodzić specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
BHP ogólne:
- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary
  ochronne itp.;
- miejsce prowadzonych robót oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób
  nieupoważnionych;
- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich
  użyciem.
Przewidywane do wykonania roboty wymagają sporządzenia planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem i
na koszt Wykonawcy robót.
Zamawiający zapewnia Wykonawcy odpłatne korzystanie z energii elektrycznej oraz wody.

4.6.  Nazwa i kod CPV
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej
specyfikacji są zawarte w:

      Dział:                                   45000000-7 Roboty budowlane
      Klasa                                         
                                                   45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i
                                                                       konstrukcji dachowych i inne podobne
                                                                       roboty specjalistyczne

4.7.  Dokumenty budowy.
4.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy dla robót, na które jest
wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
Dziennik budowy musi być prowadzony przez kierownika budowy na bieżąco od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót.
Szczegółowe wymagania dotyczące Dziennika budowy są zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
4.7.2 Książka obmiaru robót.
Wymagania dotyczące Książki obmiaru robót zostały podane w pkt. 9 niniejszej specyfikacji.
 

5.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów własnych, które
muszą być dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z :
-  ustawą z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.207/2003    
   z późniejszymi zmianami),
-  ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004),
-  ustawą z dn.30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.166/2002)
Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobów
budowlanych wymaganej przez w/w ustawy i rozporządzenia wydane do tych ustaw i
okazywanie tej dokumentacji każdorazowo na żądanie Zamawiającego.
Dokumenty w języku polskim potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one
zgodne z wymaganiami STWiOR.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości. Nie przewiduje się organizowania specjalnego składowiska.



 
5.1. Informacje dotyczące ofert równoważnych:
Zgodnie z ustawą z dn.29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dopuszcza się oferty
równoważne w zakresie zastosowania materiałów o parametrach technicznych
i użytkowych nie gorszych niż opisane w specyfikacjach szczegółowych.
W przypadku zaproponowania materiałów równoważnych do podanych w przedmiarze i
niniejszej specyfikacji należy do kosztorysu ofertowego dołączyć karty katalogowe w języku
polskim, które będą zawierały parametry techniczne i użytkowe  oraz nazwę producenta, a
także inne niezbędne dokumenty z których będzie wynikało, że zaproponowany materiał
spełnia kryteria równoważności zawarte w specyfikacjach szczegółowych.
Odstępstwo od w/w zasady zastosowania oferty równoważnej skutkować będzie odrzuceniem
oferty.

 
6. Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Ładunki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami zarówno w trakcie transportu jak
i załadunku oraz wyładunku. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji przedmiotu
zamówienia.
Do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia należy zastosować urządzenia i
narzędzia odpowiednie do technologii wykonania robót oraz takie, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
W celu przygotowania materiałów do wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem
zamówienia należy zastosować sprzęt i narzędzia odpowiednie do technologii wykonywanych
robót.
W trakcie robót dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiałów należy użyć stosowne
jednostki sprzętowe. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy używać właściwych i
sprawnych narzędzi.
 

7.   Wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z STWiOR, projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

Wykonywane roboty wyszczególnione w pkt 2:
 

8.   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów  i robót
      budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Przed
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać kontroli wszystkich wyrobów
budowlanych. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących jakości robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem dodatkowych prac wynikających z nieprawidłowego wykonania robót i
zastosowania niewłaściwych materiałów ponosić będzie Wykonawca.
Kontrolą jakości objęte są wszystkie fazy prowadzonych robót.
Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami, wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej, prawem budowlanym oraz
zgodnie z technologią wykonania robót opisanych w pkt.7.
Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:
-         certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

-         deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 



Materiały uszkodzone lub nie spełniające tych wymagań nie będą dopuszczone do użycia.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Odbiorowi podlega  :
-         zgodność wykonania robót z wymaganiami ST oraz ich jakość

-        szczelność wszystkich elementów,
Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru  końcowego :
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru końcowego
robót” sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-   dokumentację  powykonawczą z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,
-          protokoły pomiarów instalacji odgromowej,
-          certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót”
podanymi w Założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do przyjętych w ofercie
pozycji kosztorysowych przynależnych odpowiednim KATALOGOM NAKŁADOW
RZECZOWYCH lub innych katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości
pozycji kosztorysowej.
Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót,
należy w ofercie uwzględnić dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegółowych.
 

9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego na podstawie projektu budowlanego. Do przedmiaru przypisano
nazwę i kod grupy i kategorii robót w oparciu o wspólny słownik zamówień.
Ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót należy rejestrować w książce
obmiarów, którą założy i będzie prowadził Wykonawca robót. Szczegółowe obmiary
wykonanych robót należy dokonywać na bieżąco i zapisywać do książki obmiaru robót.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do książki obmiarów. Obmiary
muszą być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego.
W przypadku robót zanikających i podlegających zakryciu obmiar przeprowadzić należy
bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obmiary
należy sporządzić w oparciu o miary pobrane z natury.
Obmiary robót będą wykonane zgodnie z „Zasadami przedmiarowania” podanymi
w założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji
kosztorysowych przynależnych odpowiednim katalogom nakładów rzeczowych lub innych
katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej.

 
10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i podstawy płatności

Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego
o ich zakończeniu i zgłosi gotowość do odbioru.
Przewiduje się jedynie dokonanie odbioru końcowego, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy
gotowości do odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, które winno nastąpić upływem
umownego terminu zakończenia robót.
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający wstrzyma odbiór do czasu ich
usunięcia. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wbudowanych
materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odbiór gwarancyjny – wykonany przed upływem gwarancji polegać będzie na
dokonaniu przeglądu wykonanych robót, w celu ustalenia zakresu i terminu usunięcia



ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny odbędzie się przy udziale
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Podstawą do obliczenia ceny oferty za roboty jest przedmiar robót oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót.
Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona.
Na końcu kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT
 
Wymagana formuła dla metody kalkulacji uproszczonej

CK = Σ (L x Cj ) + Pv                        gdzie:

CK – oferowana cena kosztorysowa

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych
Cj – cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej

Pv– podatek VAT

W przypadku stwierdzenia braku danych w STWiOR, Wykonawca powinien zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie.
Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych
rynkowych. Ceny jednostkowe odnoszące się do poszczególnych pozycji przedmiaru robót
muszą obejmować całość procesu technologicznego i wszystkich następujących po sobie faz
operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonania
robót opisanych w tych pozycjach. W szczególności, w cenach jednostkowych podanych dla
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność
wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz wykonywania wszelkich innych
prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie
zostały wymienione
w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.
Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą uproszczoną
z wyszczególnieniem: opisu roboty, ilości przedmiarowej i jednostki miary roboty, ceny
jednostkowej roboty oraz wartości roboty, stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej
i ceny jednostkowej.
Kolejność pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadać kolejności pozycji
w przedmiarze.
Pozycje w przedmiarze, które nie zostaną wycenione będą uważane jako pozycje scalone z
innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.
Cena ofertowa wykonania zamówienia musi obejmować całkowity koszt przedmiotu
zamówienia wynikający z przedmiaru robót oraz uwzględniać wszystkie koszty
niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót. Cena ofertowa przedmiotu zamówienia musi obejmować całkowity
koszt netto, VAT i koszt brutto.
Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie kosztorysowe,
podlegające rozliczeniu wg obmiarów wykonanych robót.
Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót
i kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonej książki obmiaru
i cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu ofertowego.

11. Dokumenty odniesienia
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać: notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem
CE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót”,
  Polskie Normy, Aprobaty Techniczne
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST 03  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
Izolacje przeciwwilgociowe

 
1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej podposadzkowej
oraz paroszczelnej oraz z folii płynnej
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie prawidłowych zabezpieczeń przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach oraz miejscach gdzie takie zabezpieczenia przy
zastosowaniu produktów będących przedmiotem SST, przewidziane są w dokumentacji
projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem uszczelnień,
wykończeniem powierzchni narażonych na działanie wilgoci umożliwiające ich prawidłową
eksploatację zgodnie z założeniami projektowymi.
 

1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej, podposadzkowej oraz
paroszczelnej z folii polietylenowej szerokiej
 

1.4   Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
normami.
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
 

2. Materiały.
 
2.1.   Folia budowlana        

Folia polietylenowa szeroka podposadzkowa o gr. min. 0,2 mm oraz folia paroszczelna.
 

2.2    Dyspersyjna masa uszczelniająca – folia w płynie       
Folia w płynie to wysokojakościowa, bezrozpuszczalnikowa masa składająca się z wodnej
dyspersji tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do róznego rodzaju
podłoży oraz znaczną elastycznością i nadaje się do bezpośredniego okładania płytkami
ceramicznymi
 

3.     Sprzęt.
 
Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego sprzętu.
 

4.     Transport.
 

Materiał i sprzęt przewozić dowolnym, sprawnym technicznie środkiem transportowym.

5.     Wykonanie robót.
 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys,
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować zaś wyoblenia



odpowiednio zaokrąglić.
W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045.
Mur i inne podłoża nie powinny posiadać, przy wodzie działającej pod ciśnieniem, rys o
szer. powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym
podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia.
Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące
(nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują
wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej.
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy,
krawędzie posadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części
należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej.
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub pędzlem ABIZOL R lub ABIZOL RS
Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału ( ABIZOL P) za
pomocą szczotki.
Folia polietylenowa układana jest na odpowiednio przygotowana powierzchnię
z zachowaniem odpowiedniej zakładki ( ok. 20 cm). Folia paroszczelna przytwierdzana jest
do konstrukcji dachu. 
Przed nałożeniem folii płynnej należy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym,
mechanicznie w jednym przejściu a następnie bardzo starannie odkurzyć izolowaną
powierzchnię oraz zagruntować.
Uszczelnienie podłogi i ścian należy wykonać w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem
taśmy i narożnych kształtek uszczelniających na styku podłoga-ściana. Powłokę izolacyjną
nakładać warstwą o równomiernej grubości na odpowiednio przygotowane podłoże. Ilość
nakładanych warstw i łączna grubość powłoki musi odpowiadać wytycznym producenta.
 

6.     Kontrola jakości.
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- prawidłowości wykonania miejsc szczególnych takich jak szczeliny dylatacyjne, 
  uszczelnienia połączeń itp.
- właściwego pod względem grubości położenia materiału izolacyjnego (kontrola 
  grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości
  zużytego materiału oraz pomiar grubości świeżej powłoki).
- kontrola wyschnięcia.

 
7.     Obmiar robót.
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest:

- m2  izolowanej powierzchni
 

8.     Odbiór robót.
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu dokładności wykonania uszczelnień zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 
9.     Podstawa płatności.
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie
ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

 



10.   Przepisy związane.
 

PN – 69/B – 10260      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 74/B – 24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN – 77/B – 27604      Materiały izolacji przeciwwilgociowej
 

SST 04  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
Izolacje cieplne

 
1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji cieplnej ze styropianu FS 15

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie prawidłowych zabezpieczeń cieplnych przegród budowlanych
przy zastosowaniu produktów będących przedmiotem SST, a przewidziane są w
dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, ich zabudową i
umożliwiające ich prawidłową eksploatację zgodnie
z założeniami projektowymi.
 

1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie izolacji cieplnych z płyt styropianowych.
 

1.4   Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
normami.

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały.
 

2.1.  Styropian.
Na powierzchni płyt styropianowych nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm.
Krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna być jednorodna na
całej powierzchni. Granulki powinny być dokładnie ze sobą połączone tak, aby nie można
było oddzielić ich od siebie. Styropian powinien wykazywać odporność na działanie

temperatury do 800C. Płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod
przykryciem i z dala od źródeł ognia.
 

3.     Sprzęt.
Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego sprzętu.
 

4.     Transport.
Materiał i sprzęt przewozić dowolnym, sprawnym technicznie środkiem transportowym.
 

5.     Wykonanie robót.
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys,
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować zaś wyoblenia
odpowiednio zaokrąglić.



Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Materiały izolacji cieplnej
należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcia
styków winno wynosić min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy
chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
 

6.     Kontrola jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 

7.     Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostką obmiarową robót jest: - m2  izolowanej powierzchni
 
8.     Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu dokładności wykonania uszczelnień zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 
9.     Podstawa płatności.

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

 
10.   Przepisy związane.
 

PN –B – 20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
 
Wykonanie dachu, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych
Elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem Fobos 2M do stanu niezapalności.
Pokrycie dachu stanowi blachodachówka w kolorze ciemno czerwonym (RR29), o grubości
rdzenia 0,7 mm dwustronnie ocynkowanego i wysokości profilu 40 mm.
Rynny wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 +0,7mm lub z błachy
cynkowej grubości 0,6 +0,7mm. Wymiary zalecane blach l00x 200cm.
Rynny wiszące z ocynkowanej blachy stalowej powinny być łączone na zakład (w kierunku
spływu wody) nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami średnicy 3 mm i lutowany.
Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy ( z lutowaniem).
Rynny leżące, również z blachy stalowej ocynkowanej, łączy się na podwójny rąbek leżący.
Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju
na zewnątrz.
Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi
denka odgina się do środka na szerokości 5 - 7mm. Połączenie denka z rynną powinno być
lutowane obustronnie.
W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kącie
mniejszym niż 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem
blachy. Uchwyty robi się z płaskowników  o przekroju  4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i
stosuje w zależności od średnicy  rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje się w odstępach nie
większych niż 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania. trzema gwoździami
blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość  równą grubości
uchwytu.
Spadki rynien powinny wynosić 0,5 -2%.
Dylatacja rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie może przekraczać 40,0m: przy
większych długościach należy wykonywać dylatacje.
Wpusty rynnowc powinny swobodnie wchodzić w rurę . Brzegi wpustu łączone z rynną odgina się
na szerokości 5 – 7 mm.
Wpusty gzymsowe (sztućce) powinny być przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny



wchodzić poniżej gzymsu na długość nie mniejszą niż 100 mm. Niedopuszczalne jest łączenie na
stałe rury spustowej z pokryciem gzymsu. Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach
elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5 -
0,6mm lub cynkowej grubości 0,6+0,7mm. .
Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące
szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm lutowane na całej
długości. .
Fartuchy podokienne mocuje się do ościeżnic drewnianych gwoździami blacharskimi lub
wkrętami. Odległość między gwoździami lub wkrętami od 5 do 7 cm. Przy zewnętrznych
brzegach fartuchów podokiennych o załamanych narożach powinny być nalutowane odboje.
Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy
wietrznikach, włazach, masztach, dyłatacjach itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej grubości
0,5 -0,6mm, cynkowej gruboś.ci 0,6 -0,7mm, a ostatnio również z blach cieńszych powlekanych
tworzywem sztucznym.
Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci
dachowej robi się na rąbki leżące podwójne.
Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku
dołowi na szerokości 1,5 cm i zazębione za odgięty brzeg kolnierza wyprowadzonego na
wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem
okapowym.
Odbiór robót blacharskich
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się:
1. zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,
2. materiały,
3. wygląd zewnętrzny pokrycia,
4. umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków,
5. połączenia i umocowania arkuszy.
6. wykonanie i umocowanie pasów usztywniających,
7. rynny.
8. rury spustowe,
9. zabczpieczenia elewacyjne,
10. zabezpieczenia dachowe,
11. szczelność pokrycia.
Badania techniczne najeży przeprowadzić w czasie odbioru  częściowego i końcowego robót
(odbiór częściowy  przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy
jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie niższej niż +5’C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy). .
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej
następujące dokumenty”
- zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy,
-protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża
prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających
-protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów  użytych do wykonania
pokrycia,
Przed p rzystąpienicm do badań należy  porównać na podstawie protokołów lub zapisów w
dzienniku budowy czy podłożc nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich,
czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych  temperatura powietrza nie byla niższa niż
5’C.
Sposoby sprawdzania
Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót
blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez
oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów  w dzienniku
budowy  lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej.



Wygląd zcwnętrzny pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania
takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości szwów do okapu,
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadlej do okapu. Wielkość tych
odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokladnością do 5mm odchylenia od sznurka
naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do
5 mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.
Sprawdzenie umocowania i rozstawu  żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z
projektem umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków i powinno być przeprowadzone w
czasie trwania robót.
Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i równoległych do okapu,
na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia
i umocowania arkuszy są zgodne z projektem.
Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega oględzinach w czasie trwania
robót i stwierdzeniu zgodności z projektem.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytów, denek i
wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i
lutowane). Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć.
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: połączeń
w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od prostoliniowości
i pionowości; należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur, pęknięć i wgnieceń. Pionowość
sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5 mm.
Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na stwierdzeniu zgodności z projektem wykonania
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach.
Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki,
włazy, kołnierze masztów, 'kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. .
Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut w sposób
podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy
oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.
Ocena końcowa.
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i
wymaganiami, wykonane roboty należy uznać, za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da
wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych popraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia roboty
blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości
robót.
Odbiór końcowy robót.
Powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót (wskazane jest dokonanie
odbioru po deszczu lub 10 minutowym działaniu strumienia wody z węża gumowego).
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