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1. Gzg6c ogolna

1.1. NRzwn zAMowtENtA:

,,Opracowanie projekt6w technicznych wykonawczych dla 3-ech budynkow ooryczEge
przebudowy dach u wraz termomodernizici q, wym Lnq pokrycia, kompreksowq
wymianq obr6bek blacharskich, montazem taw kominiarskich, montazem instalacji
grzewczej zapobiegai4cej oblodzeniu rynien i rur spustowych,,

1.2. PRzeoHIIoT I ZAKRES RoBoT BUDoWLANYCH:
Przedmiotem rob6t budowlanych jest remont dachow w budynkach SM RADNA

przy ul. Lipowa 7, Lipowa g i Leszczyriska B
Zakres rob6t obejmuje:

1 .2.1. Rozbi6rkq istniejqcego poszycia dachu wraz z podkonstrukcia.
1.2.2. Wykonanie nowej izolacji i pokrycia dachu.
1.2.3. Dostosowanie komin6w wentylacyjnych i wywiewek.
1.2.4. Wykonanie nowych Scianek attykowych.
1'2.5. wymianp obrobek bracharskich, rynien i rur spustowych.
1'2'6. wymianq wytazow dachowych iinnych erementow na cjachu.

'1.3. Pnnce rowARzyszACE I RoBory ryt\4czAsowE:
Nalezq do nich prace przygotowuj4ce plac budowy, zabezpieczenie terenu buoowy,
wywiezienie zdemontowanych materiatov, dokumentaciq powyxonawcza
1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3'1.1. 
.Teren prac narezy przygotowac i zabezpieczyc zgodnie z

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktu ry z dn.6-02-2oob, w-sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowrano -
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 47, poz.4O1)
1 .3'1.2- Czas i sposob prowadzenia prac nale2y uzgodnic z kierownictwem
obiektu.

1'3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczyc przed
dostqpem pracownikow i innych uzytkownik6w obiektu.
1'3.1.4. . W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bqdzie obstugiwat wszystkie tymczasow e urzqdzenia z.abezpieczajqce takie
iak: zapory, tablice informacyjne, zapewniajqc w ten spos6b bezpiebzenstwo
pracownik6w innych uzytkownikow obiektu.
1 .3.1 '5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajqce bgdq akceptowan e przez
Insoektora.

1.3.1.6. Fakt przystqpienia do robot Wykonawca obwie6ci publicznie przed
ich rozpoczqciem w sposob uzgodniony z lnspektorem i dyrekcjq obiektu.
1'3.1.7 - Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrqbnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wlqczony w ceng ofertowq Wykonawcy.
1 .3..1 .8. Ze wzglgdu na charakter obiektu wymagane jest szczelne
wygrodzenie terenu prac od pozostatych pomieszclen tak, aby pyt, woda i inne
zanteczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i rozbi6rkowych nie
przedostawaly siq do wnqtrza budynku. Szczeg6towy spos6b i lokalizacla
zabezpieczen musi byc uzgodniona z kierownictwem obiektu.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza
1 '3.2.1. Po zakonczeniu prac wyKonawca sporzqdzi inwentaryzacjg
powykonawczqwykonanych rob6t. Dane z inwentaryza<;ji nale2y nanie.c na
dokumentacjq powykonawczE.

1.3.2.2. Dokumentacjapowykonawczapod
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1.4. TeneN BUDoWY:

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
1 .4.1.1. prace bqdq siq odbywac na terenie brokow mieszkarnych
wielorodzinnych Organizacja rob6t musi uwzglgdnia6 specyfikg oOi"t t,
i wynikajqce stqd ograniczenia.
1'4'1'2' Organizacja robdt musi byc uzgodnionai zaakceptowana przez
zarzqdcq obiektu.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
1'4.2'1. Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci prywatnej i pubiicznej. w przypadku gdy w wyniku
niewlasciwego prowadzenia robot wystqpi w/w uszkodzenie llb zniszczenre,
Wykonawca na sw6j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonq wlasnosi.
1'4.2.2- W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacii
zewngtrznych ( m iejskich) Wykonawca bezzwlocznie powiadom i I nspektora
i zainteresowane wladze oraz bqdzie z nimi wspotpracowal dostarczajqc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bqdzie
odpowiadac za wszelki spowodowane przezjego dzialania uszkodzenra
instalacji wskazanych w dokumentach dostarczbnych n1u przezZamawiajqcego.
1.4'2.3.. wykonawca jest zobowiqzany dostosowac sig do ograniczen
obciEzen osi pojazclow podczas lransportu materiatow i sprzgtJ na drogach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za uszkodzenie d169 i dojazdow w czasie
trwania budowy.

1.4.3. OchronaSrodowiska
1 '4.3.1. wykonywane prace nie mai4 istotnego wplywu na srodowisr<o
1 '4.3.2- Wykonawca ma obowi4z ek znac i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska.
1 .4.3.3. Ewentualne opiaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm i przepisow dotyczqcych ochrony srodowiska naturarnego obciqzq
wykonawcg.

1'4-3.4- W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bgdzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie siq oo
przepis6w i norm dotyczqcych ochrony Srodowiska na terenie i wokoi terenu
budowy oraz bqdzie unika6 uszkodzen lub uci4zliwosci dla osob i mienia
wynikajqcych ze skazeh, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastqpstwie
dziatania Wykonawcy.
stosuiqc siq do tych wymagarl bgcJzie miat szczeg6rny wzgrqd na:. zanteczyszczenie powietrza pylami i gazami
. rozprzestrzenianie hatasu
. mozliwosc powstania pozaru
'1 .4.3.5. Materiaty z rozbiorki plyt dachowych azbestowo-cementowych
nale2y zurylizowac, w specjalistycznym zakladzie. prace te powinny byc
p rowadzon e p rzez specjal istyczn E f irm g lub osoby posiadajqce odpowiedn ie
przeszkolenie i uprawnienia.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
1.4'4'1 Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow
dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy.
1'4.4.2- W szczeg6lnoSci Wykonawca ma obowiEzek wykonania oddzielenia
reJonu prac remontowych lub poszczegolnych stref pracy od reszty budynku i

teren wokot budynku orazzabezpieczenia ich przed dosigpem pracownik6w
obiektu, wychowankow i innych niepowotanych os6b.

'Trliol
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1'4'4.3' Wykonawca ma obowi4zek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
n iespetniajqcych wymagafr sanitarnych.
1'4'4'4.. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzqdzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzqt i odpowiedniqodzie2dla ochrony zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zipewnieniabezpieczenstwa
publicznego.

1'4'4'5. W czasie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zapewnl
urzqdzenia zabezpieczaj qce kom u n i kacjq d la p racown i kow i wychowan k6w
Uzytkownika. Ponadto wykonawca p rzeprowadzi szkolen ie dla p racown ikow
Uzytkownika obiektu w zwiqzku zprowadzonymi robot'mi.
1'4'4.6' Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagan
okre6lonych powyzej nie podlegajq odrqbnej zaptacie i sq uwzglgdnione w cenie
umownej.

1 .4.5. Ochrona przeciwpo2arowa

1.4'5.1. wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpo2arowej.

1'4'5'2' Wykonawca bqdzie utrzymywac sprawny sprzQt przectwpozarowy,
wymagany przez odpowiedn ie p rzepisy.
1 .4.5.3. . JVateriaty tatwoparne bgdq sktadowane w spos6b zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgp"r oron irzecich.

1 .4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
1 '4.6.1. Zaplecze robot moze znajdowac siq na ogrodzonym terenie przy
obiekcie lub we wskazanych przez Uzytkownika pomieszczeniach.
1'4'6.2. - Szczeg6tow4lokalizacip i zabezpieczenie zaplecza budowy natezy
uzgodnic z kierownictwem obiektu.

1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu
1-4'7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani
u zg od n ie n zwiqzany ch ze zmianqo rg an izacj i rucn r.

1.4.8. Ogrodzenie

1'4'8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nale2y wyrJzielic w sposob
uzgodniony z kierownictwem obiektu.
1 '4-B-2- W szczegolno6ci teren zaple cza zlokalizowany na terenie
zewnQtrznym przy obiekcie nale2y zabezpieczyc przed dostgpem innych osob,
w szczeg6lnosci dzieci.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnik6w i jezdni
1.4.9.1. wykonywane prace nie wymagaiqzabezpieczaniachodnikow
ijezdni.

2. Materialy
wia6ciwoSci wyrob6w budowlanych i sposobow ich przechowywanra, rransportu,
warunkow dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

2'1' Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sq:. drewno nasycone
. Styrodur PIR NRO
. Welna mineralna w ptytach
. Siatki ikleje montazowe
. Systemy tynkarskie cienkopowtokowe,
. Farby elewacyjne.



. Blacha plaska z r owana powl
Ruukki Classic w RAL7O24

. Obrobki blachars gr. 0,6mm

. Wytazy dachowe, nasady kominowe i wywiewki kanalizacji.

. Zaprawy murarskie

. Ptyty GKF gr. t 2,5mm

' Rynny, rury stalowe iosprzqt -gtOUV,lt,t. Drut stalowy

' lnne materia'ty pomocnicze zgodnie zzaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.

2.2. wszystkie materia{y powinny spetniac wymagania polskich Norm.

2.3. Wszystkie materiaty powinny posiadac:
2.3'1. Certyfikat naznak bezpieczenstwa wykazujEcy, ze zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprooat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokument6w technicznych,

2'3.2' Deklaracjq zgodnosci lub cerlyfikat zgodnosci z Polskq NormE lub aprooatq
techniczn4, w przypadku wyrob6w, dla kt6rych nie ustanowiono polskiej Noimy,
jezeli nie sq objqte certyfikacjq okreslonq powyze1.

2.3.3. Produkty przemystowe muszE posiadac ww. dokumenry wyoan e przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaiqtych wymagari bgdq
odrzucone.

2.4. wszystkie materialy nale2y przechowywa6 i transportowac w spos6b zgodny
z zaleceniami producenta Iub dostawcy.

2.5' Ze wzglgdu na dziatalnos6 obiektu nale2y unikac sktadowania materiatow na terenie
placu budowy ijej zaplecza.

2-6. O ile nie okreslono ponizej, dane techniczne poszczegolnych materiatow sqopisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Rob6t)
2.6.1. Stal prgtow, ksztaftownikow i belek:

powszecnnego stosowania, niskostopowa konstrukcyjna wg PN-UB/H-84020,
znak SIOS

2.6.2. Stosowai powszechnie znane elektrody do prac montazowych ER 146
(E432R11), prqd zmienny lub staty(- do elektrody),Srednicy 2-2,5 mm, natgzenie
prqdu 35-80 A.

3. Sprzqt i maszyny
wymagania dotyczqce sprzqtu i maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania rob6t
budowlanych zgodnie z zalo2onqjakosciq.

3.1. wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako6c wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu
tych rob6t, jakte2 przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiat6w, sprzqtu itp. Sprzgt u2ywany przez
wykonawcq powinien uzyskac akceptacjq osoby petni4cej funkcig nadzoru
inwestorskiego.



4. Srodki transportu

4'1' Wykonawca zapewni swoim staraniem i na sw6j koszt wszelki konieczny transpon
zwiqzany z niniejszq budowq zarowno w zakresie wywozu demontowanych elementow
jak i dostarczania materiatow

5. Wykonanie robot

5.1. ROZBIoRKI I DEMONTAZE.

5.1.1. Demontazowi, bez ponownego wykorzystania podlegajq:

' Instalacja odgromowa tqcznie z elementami mocujqcymi do dachu r

kominow.
. Rynny i rury spustowe.
. Wywiewkikanalizacji.
. Wszelkie obrobki blacharskie na dachach.
. Wylazy dachowe.
. Poszycie dachu - izolacja wodna i termiczna.

' Podkonstrukcja potaci dachowych wrazz podstawami z desek i stupkow.
5.1.2. wszystkie zdemontowane elemenry nieprzeznaczone do dalszego

wykorzystania nare2y natychmiast wywie2c z terenu obiektu.
5.1'3. Rozbiorce podlega cate poszycie dachu - warstwy blachy, wetny mineralnej,

plyty GK wraz z podkonstrukcjqz desek.
5.1.4, Betonowe czapki komindw nale2v zdemontowac

5.2. WTEZBA DAcHowA.

5.2.1. Nalezy przelrzec wszystkie krokwie wiqzby dachowej.
5.2.2. lstniejqce krokwie zabezpieczy6 preparatem przeciwbakteryjnym (np. Mycetox)
5.2.3' Uszkodzone krokwie nale2y wzmocnic przybitkami obustronnymi z desek (do

1O% calo6ci wiqzby; nowe krokwie drewno min ll klasa konstrukcyjna, niewielka
ilo6c sgk6w o srednicy max 6mm,nieznaczne ro2nice barwy, lekko pofalowane
zakrzywione stoje).

5.2.4' Przeslrzeh poddasza od palnej konstrukcji dachu nale2y oddzielic dwrema
warstwami ptyty GKF na podwojnym ruszcie dla uzyskania klasy El 60.
Szczeliny pomigdzy betonowymi murtatami a ptytami GKF wypetni6 niepalnq
mas4. Calosc poszycia pomalowac farbq akrylowA ni1 kolor bia{y RAL gO'10.
Prace te nalezy wykonywac po zakonczeniu remontu poszycia dachu.

5.3. POKRYCIE DACHU.

5.3'1 . Polac krokwi wylo2yc foliq paroizolacyjn4 ukladan4 na zaklad ok. 2Ocm z
wywiniqciem ok. 3Ocm na scianki boczne attyki. Foliq mocowa6 mechanicznie
do podtoza.

5'3-2' Na potaci dachu uIo2yc ptyty PIR Kingspan Kooltherm K'l29rubo$ci 7+Bcm.
Stosowa6 2 warstwy ptyt z przesuniqciem (zaktadem) nia iq-zeniach w obu
kierunkach. Ptyty mocowac mechanicznie do podtoz:r zgodnie z wymogaml
producenta plyt.

5.3.3. Na potaci dachu o nachyleniu ponizej 1O'k ulo2yi plyty PIR Kingspan Therma
TR26 grubo6ci B+Bcm. Stosowac 2 warstwy plytzprzesuniqciem (zaktadem) na
tqczeniach w obu kierunkach. Plyty mocowac mechanicznie do podloza zgodnie
z wymogami producenta plyt.

5.3.4. Pota6 krokwi wyto2yc foliq paroizolacyjnq ukladanq na zaklad ok.2Ocm z
wywiniqciem ok. 30cm na scianki boczne attyki. Folig mocowac mechanicznie
do podloza.
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5.3.5. Kontrtaty, wykonane z listew sosnowych zaimpregnowanych fabrycznre,
cisnieniowo, o wymiarachT x 3,2 cm, mocowac w osiach krokwi. kontrtaty
mocowac gwozdziami ryflowanymi (o min. 2,5 mm, dtugosc max. 57) lub
wkrqtami stalowymi, oksydowanymi @ min.5 mm, cliugos6 min.5 cm)

5.3.6. t-aty, wykonane z listew sosnowych zaimpregnowanych fabrycznre,
cisnieniowo, o wymiarach 7 x 3,2 cm. t-aty mocowac prostopadle do kontrtat, co
25-30 c11, Laty mocowac gwozdziami ryflowanymi (a nin.2,5 mm, dtugosc
max. 57) lub wkrqtami stalowymi, oksydowanymi (@ min.5 mm, dfugos6 min.5
cm) na ka2dym skrzyzowaniu z kontrtatq.

5.3.7. Dach pokryc prefabrykowanymi plytami z blachy ptaskiej z rqbkiem stojqcym.
Jako pokrycie stosowac blachq Ruukki Classic w kolorze ciemno szary
7024- Montaz pokrycia prowadzii wedlug zatqczonej instrukcji produce u{.

5.3.8. w przypadku zastosowania innego systemu pokrycia wykonaw:a prze
nowq instrukcjq montazu.

5.4. osnoeKtBLACHARSKrc - f-Wlt"W,
5.4.1. wierzch attyki oraz otwart4krawgdz dachu wykonczyc odpowiednim'

ob16bkam i blacharskim i. Obr6bki bgdq wykorzystane jako czq66 instalacji
odgromowej zamiast zwodow poziomych

5-4.2. Stosowac blachg grub. 0,6mm ocynkowan4 i powlekanq. Kolor do
potwierdzenia na podstawie probek -gr..l"ttffi

5'4.3' Obr6bkq attykitqczonq na rqbek stojqcy wysunq6 poza obrys sciany na mrn.
4cm z ka2dej strony. Szeroko6c ob16bki na istniejqcych attykach doitosowac do
grubo6ci scianki attykowej.

5.4.4. Blacha powinna wystawac poza obrys.
5.4.5. obrobkq wzdIu2 rynny wykonac jako Iqczonqnazaltad, klejonq
5.4'6. Pas podrynnowy mocowac na podktadzie zplyly OSB r-rlozonej ze spadkiem, i

obnizonej ok. 0,5cm ponizej plaszczyzny wierzchu ocieplenia polaci <jachu.
5.4.7 ' Pas podrynnowy montowac na wykonczonq elewacjq i zakonczyc kaprnosem.
5.4.8' Pas nadrynnowy szer. min. 3Ocm mocowac na mocowania hakow rynnowycn.

Pokrycie poiaci dachu wyprowadzic na blachq pasa nadrynnoweqo.

5.5. OowoorurrME DACHU. - Owtrt\r\Ll
5.5.'1. wzdIu2 wolnej krawqdzi dachu zamontowac rynng stalowq z blachy

ocynKowanej powlekanej. Blacha w kolorze obrobek attyki, do potwierdzenia na
podstawie probek.

5.5'2' Rynna srednicy .15Omm, 
mocowana na hakach, ze spadkiem min. 0,2.k. Rury

spustowe srednicy'125mm, mocowane do elewacji na clystansach, kielichowe.
5.5'3. Rury spustowe wprowadzic na poziom terenu w obecnych miejscach. pod

wypustami zlokalizowanymi na trawniku ulo2yc gotowe odplywowe korytko
oetonowe.

5.5.4. Rury spustowe z nadbud6wki wyprowadzic na pota6 dachu ponizei.

5.6. Kovrrrrty/lurARNy.

5.6'1. Do Scian i kominow mocowac poziome listwy dystansowe w rozstawie 25-30
cm. Listwy postuzq do mocowania blachy pokryciowej

5.6'2. Sciany i kominy ocieplic p{ytamitwardej wetny mineralnej grub. 5cm zfizelinq.
5.6.3. Blachq mocowac do listew w uktadzie pionowym.
5.6'4' Zdemontowane czapki betonowe odtworzy6. W czapka wykonac otwory dla

montazu wyci4gow wentylacyjnych. Czapki przykryc blachq stalowq polekanq
gr.0,6mm.
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5.6.5. Otwory boczne przestonic systemowymi kratkami przeciw ptakom. Kratki
montowac w obrysie otworu. Stosowac gotowe kratki stalowe ocynkowane i

powlekane.

5.6.6. styk potaci dachu i komina wykonczy6 obrobkami z blachv.

5.7. WWVIEWKI WENTYLACY.JNE.

5.7.1' W miejscu istniejqcych zdemontowanycn, zamontowaii nowe wywiewki
wentylacyjne pion6w kanalizacji. Stosowac systemowe wywiewki kanalizacji do
dachow ptaskich, sredn. 'l 1Omm, z PCY , zkolnierzem do podklejenia papy.

5.8. WYI-AZ DACHOWY.

5.8.1 . Wszystkie wytazy dachowe podlegajq wymianie na nowe.
5.8'2. Jako nowy wylaz dachowy stosowac gotowy produkt do dachow skosnych.

wylaz o podstawie prostej z blachy ocynkowanej wysokosci 40-50cnr,
dostosowanej do ocieplenia. Klapa przekrycia w formie koputki, wykonana z
poliwgglanu lub akrylu, potprzepuszczalna dla swiatta (rnleczna), minimum 2-
warstwowa, w ramie aluminiowej. Zawiasy i okucia ze stali nierdzewnej.
Wyposazona w klamkq od spodniej strony (bez mozliwosci otwarciazzewnalrz\
oraz blokadq pozycji otwartej lub sitownik wspomagaiqcy otwieranie.

5.8.3. wylaz mocowac do obecnej plaszczyzny dachu poci ocieplenie.
5.8.4. lzolacje.termicznq i wodnq wyprowadzic na scianki wytazu analogicznie jak na

Sciankg kolankowq z wykorzystaniem klin6w dachowych. lzolacj{wpiq6 w
systemowq obrobkg u szczytu Scianki wytazu.

5.9. KoroRysryKA, pRoBKt I MATERtAt_y wvKoNczEr\rowe
5.9.1' Faktury, kolory i docelowy wyglqd wszelkich rob6t wykonczeniowych podlega

wczesniejszej akceptacji na podstawie probek lub powie rzch n i/e lement6w
wzorcowych.

5.9'2. Wszystkie materialy wykoriczeniowe i nowe elementy wyposa2enia nale2y
przedstawic od akceptacji projektanta.

5.9.3' Kolorystykq powtok malarskich nale2y sprawdzi6 w naturze na malych pr6bkach
wyKonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji probki
przedstawic od akceptacji projektanta przed zakupem docelowej ilosci farb.

5'9.4' Probki, w przypadku materialow dostqpnych wylqcznie na zam6wienre -
szczegolowe karty katalogowe materiatow wykonczeniowych i element6w
wyposazenia (plytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzqt itp.) nalezy
przedstawic do akceptacji przed dokonaniem zam6wienia.

5.10. oKt-ADzINY z PI-YT GKF

5.10.1. Od strony wewngtrznej dachy oblozyc konstrukcjq dacllu i sciany kolankowe
oblo2yc dwiema warstwami plyt GKF 12,5mm na podwojnym ruizcie dla
uzyskania odporno6ci ogniowej E160.

5'10.2. Szczeliny na styku plyt GKF z elementamizelbetowymi wypetnic elasrycznym
materiatem niepalnym.

5.10.3. Cato6c plyt pomalowac na kolor bialy farbq emulsyln4.
5.10.4' Prace te nalezy wykonywac po zakonczeniu remontu poszycia dachu wrazz

izolacjami i obr6bkami oraz ordynowania zarowno w przestrzeniach
mieszkalnych i nieuzytkowych poddasza.

6. Korurnou RoB6T r uareRrnrow

6'1. Celem kontroli rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aDy
osiqg nqd zato2onqjakos6 rob6t.

y za pelnqkontrole robot i jakoSc materiat6w.
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6.3' Wszelkie pomiary bqdq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowac mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystqpieniem do pomiar6w, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badaniia, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwiEzane z prowadzeniem i organizowanienr badan i pomiarow
ponosi Wykonawca.

6.6. Wykonawca jest zobowiqzany w przypadku za2qdania dostarczyc zaswiadczenra
stwierdzajqce, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzqt badawczy posiadajq wa2nq
legalizacjq i odpowiadaj q wymagan iom norm okreslaj 4cych proced u iy badari,

6'7 ' Inspektor powinien mie6 zapewnionq mozliwo66 udzialu w pobieraniu probex oraz
nieograniczony dostqp do pomieszczeh laboratoryjnych.

6.8. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzii dodatkowe badania
materialow, ktore budzq wqtpliwo6ci co do jako6ci, o ile kwestionowane materialy nie
zostanq przezWykonawcQ usuniqte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszt cjodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wqtpliwosci, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

6.9' Kopie raportow z wynikiem badan Wykonawca powinien jak niajszyb ciel przekazac
Inspektorowi.

6.10' Materiaty dla ktorych wymagane sq atesty bqdq okreslone przez Inspektora. Kopie
atest6w powinny by6 przecltozone Inspektorowi przed wbudowaniem materialow.

6.11. Do u2ycia bqdq dopuszczone tylko te materiaiy, ktore posiadaiq:
6.11.1. certyfikat naznak bezpieczeristwa wykazujEcy, ze zapewniono zqodnosc

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprooar
technicznych oraz wtasciwych przepis6w i dokumentow technicznych,

6'11.2. Deklaracjq zgodnosci lub cerlyfikat zgodnosci z Polskq. Normq lub aprobatq
technicznE, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Noimy,
jezeli nie sq objqte certyfikacjq okreSlonq powyzej.

6"12' Produkty przemystowe muszE posiadac ww. dokumenty wyoan e przez prooucenta, a w
razie polrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwier
materialy, kt6re nie spetniajq tych wymagari bqdq odrzucone.

7. Przedmiary iobmiary robot

7 '1 . Wykonawca zapozna sig z przedmiotem prac i dokumentacjE projektowq. Wszystkie
uwagi dotyczqce zakresu ilosciowego prac nale2y zglaszac przed rozstrzygniqciem
przetargu. Ze wzglqdu na koniecznoSc dostosowywania sig do istniejqcego budynku
wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzic w naturze Pracajest wyceniana jako
catoSc.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczeg6lnych prac:

7.2.1. Drewno konstrukcyjne
7.2.2. Prace dekarskie
7.2.3. Prace dociepleniowe

1m3

1m2

1m2
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B. Odbiory robot budowlanych

8.1' Sposob odbioru prac zostanie uzgodniony pomiqdzy inwestorem a wykonawcq: nie
p rzewid uj e s iq 2ad nych specyf iczny ch r ozwi4zan.

8.2. Odbi6r bqdzie siq odbywat w obecnosci zamawiajqcego, wykonawca przedslawi prace
skonczone calkowicie, przygotowane do odbioruwlai z odpowiedniki atestarnr
i dokumentam..

8.3. odbi6r bqdzie prowadzony niezwtocznie, nie pozniejjednak niz w ci4gu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy lub dziennika robot
i powiadomienia o tym fakcie lnspektora. Przed odbiorem wykonawca wyczysci
i posprzqta po sobie caty teren robot wraz z zapleczem. pozostawiajqc po sobie
miejsce w stanie w jaki je zastat.

8.4. Roboty podlegajq nastqpujEcym etapom odbioru:
8.4.1. Odbiorowi robot zanikajqcych i ulqgajqcych zakryciu,
8.4.2. Odbiorowi czgsciowemu -zakonczone elementy rob6t,
8.4.3. Dostawy i urzqdzenia,
8.4.4. Odbiorowi koncowemu,
8.4.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.5. Odbi6r rob6t zanikaj4cych i utqgajqcych zakryciu
8.5.1' Odbiory robot zanikajqcych i ulqgajqcych zakryciu potegaj4 na finalnej ocenie

ilo6ci i jako6ci wykonanych robot, kt6re w dalszym procesie-re alizacli ulegajq
zakrycit .

8.5'2. Odbi6r rob6t zanikajqcych i ulqgajEcych zakryciu bqdzie dokonany w czasre
umozliwiajqcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postqpu rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.5.3. Gotowosi danej czgsci robot do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy lub dziennika rob6t ijednoczesnym powiadomieniem
Inspektora . Odbi6r bqdzie prowadzony niezwtocznie , nie po2niejjednak niz w
ciqgu 3 dni od daty zgfoszenia. Jakosc i ilosc rob6t ulegajqcych zakryciu ocenia
Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.5.4. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze wystqpujq odchylenia od
przyjqtych wymagari i innych wczeSniejszych poleceri , Inspektoi ustata zakres
rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczqce zmian i korekt. w
wyiqtkowych przypadkach podejmuje ustarenia o dokonaniu potracen
z wynagrodzenia.

8.6. Odbi6r Czqsciowy

8.6.1. Odbi6r czgsciowy polega na ocenie ilo6ci i jakosci dokonanych czqsci rob6t.
odbioru czgsciowego rob6t dokonuje siq wg zasad jak przy odbiorie
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.7. Odbi6r koncowy rob6t

8.7.1. Zasady odbioru koncowego rob6
8.7 -1.1. Odbi6r koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i warto6ci.
8.7 -1.2- Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego
bqdzie stwierdzona przez Wykonawcq wpisem do Dziennika Budowy lub
dziennika robot, zbezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Insoektora.
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8.7.1'3. Odbior koncowy rob6t nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakorlczenia rob6t
i przyjgcia dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 6.
8.7.1 .4. obioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajqcego w obecnosci lnspektora i wykonawcy. Komisja odbiera;qca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedto2onych dokumentow
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t i urzqdzen
z dokumentacja projektowq.

8.7.1.5. W toku obioru kofrcowego rob6t komisjazapozna siq z realizacjq
ustalen przyjqtych w trakcie odbior6w robot zanikajqcych i ulqgijqcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniaj4cych i rob6t poprawkowycn.
8.7.1.6. w przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych 

,

robot uzupetniajqcych lub rob6t wykoriczeniowych, konrisja przerwie swoje
czynno6ci i ustali nowy termin obioru koricowego.
8.7 .1 -7 . w przypadku stwierdze nia przez komisjg, ze jakosc wykonanych
robot w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie oclbiega od wymaganel
dokumentacji projektowej z uwzgrgdnieniem tolerancji i nieha wiqkszego
wplywy na cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje polrqcer,r, oceniaiEc
pomniejszan4 wartosc wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjqtych w
dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty do odbioru koncoweqo
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robotjesl
protokol odbioru ostatecznego zakonczenia robot sporzaozony wg wzoru
ustalon e g o przez Zamawiaj qce go.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastqpujqce
dokumenty:

8.7.2.1. Dokumentaciq projektowq, powyKonawczqorazdokumentacjg
techniczno-ruchowq z kartami gwarancyjnymi dla urzqdzen.
8.7.2.2. Specyf ikacje Techniczne
8.7.2.3. Uwagi izalecenia Inspektora zwlaszcza przy odbiorze rob6t
zanikaiqcych i ulegaiqcych zakryciu i udokumentowanie,' wykonania jego
zalecen.

8.7.2.4. Recepturyi ustaleniatechnologiczne.
B'7'2.5- Dziennik Budowy lub dziennik robot i Ksiqgi obmiar6w.
8.7.2.6. Protokoly pomiarow kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz
oznaczen labo rato ryj nyc h..

8.7 -2.7. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i urzqdzen.
8.7.2.8. Instrukcjeobsiugi.
8.7.2.9. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikary.
8.7.2.10. o6wiadczenie kierownika budowy wediug arL ST ust.1 prawa
Budowlanego (je5ti wymagane).
8.7.2.11. Inne dokumenty wymag ane przez Zamawiajqcego.

8.7.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglqdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bqdq gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcE wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

8.7.4. wszystkie zarzqdzone przez komisjq roboty poprawkowe lub uzupetniajqce
bqd4 zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

8.7.5. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajEcych wyznaczy
komisia.

- 11-



8.8. Odbi6r pogwarancyjny (po okresie rgkojmi)
8.8.1. odbi6r pogwarancyjny porega na ocenie wykonanych robot zwiqzanycn

z ujgciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialycn w
okresie gwarancyjnym.

B'B'2' Odbi6r pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglqdnieniem zasad opisanych w punkcie,,odbior ostateczny roboi" i uwag
uzytkownika zebranych od daty koncowego odbroru osrarecznego.

I' Rozliczenie rob5t tymczasowych i prac towarzyszqcych

9"1 ' Roboty tymczasowe i towarzyszqce nie sq rozliczane osobno, muszE sig zawierac w
cafosciowej ofercie sktacjanej na wykonante prac.

9.2. Podstawq rozliczenia bqdzie cena rycza{towa za catosc prac.

1 0. Dokumenty odniesienia
dokumenty bqdqce podstaw4 do wykonania robot budowranvcn:

'10.1 . Projekt Wykonawczy.

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1 0'3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowvch.

10.4. Ustawy:

' Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca2Oo3r orazzdnia 28
lipca 2005r Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.207, poz.Zo16z dnia
1Omaj 2003r.).

10.5. Rozporzqdzenia:

' Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktu ry z dnia 2 wrzeSnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyf ikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych orazprogramu iunkcjonalni-
uzytkowego . (Dz.U.202 poz.2O72 z 2OO4r.).

' Rozporzqdzenie Ministra Inf rastruktury z dnia 2 czerwca 2OO2r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbi6rki tablicy informacyjn etl orazogtoszenia
zawierajqcego dane dotycz4ce bezpieczenstwa pracy i ocli rony zd"rowia.
(D2.U.02.108.953 z 17 tipca 2OO4r.).

' Bozporzqdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia ?-OO2r w sprawte
warunk6w technicznych, jakimi powinny odpowiada6 budyrrki i ich usytuowanre.
(Dz.U. z 2002r. Nr.75,poz.690. z po2n. zmianami).

' Rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r w sprawie aprobat i kryteri6w technicznych orazjednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. u. z 1g9Br. Nr.1 07, poz.679.zmiany: oz. u. z 2oozr.
Nr.B, poz.71).

' Rozporzqdzenie Ministra Inf rastruktu ry z dnia 26 czerwca 2OO3r w sorawie
warunk6w i trybu postqpowania dotyczqcego rozbi6rek orazzmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2OO3r. wr.iZO, po2.1131).

' Rozporzqdzenie Ministra Inf rastruktu ry z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2OO3r. Nr.47, poz.401).

10.6. Normy:

Wszystkie normy przywotane w obowiqzujqcych aktach prawnycn.
Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiaiqcego

a
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