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S – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną
wykonane w ramach: Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych oraz projektowych i należy je
stosować w wycenie, zlecaniu, wykonaniu i odbiorze Robót opisanych w podpunkcie 1.3. Specyfikacje
techniczne należy traktować na równi z pozostałą dokumentacją techniczną i obmiarem robót.
Wszelkie niejasności i sprzeczności jakie mogą pojawić się pomiędzy zakresem opisanym
w specyfikacjach technicznych a dokumentacją projektową a także obmiarze robót, Wykonawca nie
może interpretować na swoją korzyść, lecz winien wystąpić z zapytanie do Zamawiającego.
1.3. Zakres Robót objętych S T
Zakres robót obejmuje
1) Roboty rozbiórkowe: istniejącego poszycia dachu z blachy trapezowej wraz z łaceniem,
drewnianej podsufitówki, rynien i rur spustowych,
2) Zabezpieczenie istniejącej konstrukcji środkiem grzybobójczym i ogniochronnym.
3) Wykonanie łacenia oraz montaż blachy trapezowej powlekanej wraz z montażem folii
paroprzepuszczalnej
4) wykonanie i montaż obróbek blacharskich, gąsiorów oraz rynien i rur spustowych
5) docieplenie dachu wełną mineralną gr. 10 cm wraz z montażem folii paraizolacyjnej,
6) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GKF gr. 12,5mm na ruszcie metalowym wraz
zaszpachlowaniem i malowaniem farbą emulsyjną,
7) montaż wywietrzaków dachowych wraz wentylatorami osiowymi śr. min. 200mm i
podłączeniem elektrycznym.
1.3.1.

Wymagania

ogólne

należy

rozumieć

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
•

S – 00.00.01 Roboty rozbiórkowe.

•

S – 00.00.02 Roboty ciesielskie.

•

S – 00.00.03 Roboty termoizolacyjne.

•

S – 00.00.04 Roboty blacharskie i dekarskie.

•

S – 00.00.05 Roboty wykończeniowe.

•

S – 00.00.06 Roboty instalacyjne elektryczne.

-3-

i

stosować

w

powiązaniu

z

niżej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Zaplecze socjalne przy stadionie sportowym w Brzozowie

1.4. Określenia podstawowe
•

Inżynier budowy – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

•

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

•

Dokumentacja budowy – należy rozumieć wszystkie dokumenty powstałe przed
rozpoczęciem, w trakcie wykonywania robót będące związane z prowadzoną inwestycje oraz
dokumenty niezbędne do ukończenia i oddania obiektu do użytkowania tj. dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, atestów
jakościowych

wbudowanych

elementów

konstrukcyjnych,

dokumenty

pomiarów

geodezyjnych, protokoły badania i odbioru instalacji, protokoły odbiorów robót, protokoły
narad i ustaleń, korespondencję na budowie, świadectwo energetyczne.
•

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera budowy.

•

Polecenie Inżyniera budowy – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera
budowy w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.

•

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.5. Obowiązki Inwestora
•

Ustanowić Inżyniera budowy.

•

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekaże wykonawcy dziennik robót oraz po 1
egzemplarzu dokumentacji technicznej (tj. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót).

•

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w całości wraz z wskazaniem
dostępu do drogi publicznej, miejsca składowania materiałów, dostęp do mediów: woda
i elektryka.

•

Dokonać odbioru wcześniej zgłoszonych robót w terminach zgodnych z umową.

1.6. Obowiązki Wykonawcy
•

Ustanowić kierownika budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy oświadczenia kierownika
budowy

o

przejęciu

obowiązków

i

wykonaniu

planu

BIOZ.

Opracowanie

planu

zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie
trwania budowy. Ustanowiony kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane
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w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym wpisem do właściwej Izby
Inżynierów Budownictwa.
•

Przejąć plac budowy, zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku
prowadzonych prac od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę
postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt
i zanieczyszczenia.

•

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na
zabezpieczeniach przed:
A)

zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności:
paliwem, olejem, chemikaliami i innymi substancjami niebezpiecznymi,

•

B)

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,

C)

możliwością powstania pożaru,

D)

niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

•

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót),
odpowiedzialność ta dotyczy również robót wykonywanych przez podwykonawców.

•

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej
będących skutkiem prowadzonych robót.

•

W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową
lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać
roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze
konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.

•

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalnosanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

1.7. Materiały i sprzęt
•

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do
użycia, oraz akceptację Inżyniera budowy.
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•

Tam, gdzie w siwz, dokumentacji technicznej, przedmiarze robót lub szczegółowych

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca itd.) mają charakter jedynie pomocniczy dla
określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej
specyfikacji.
•

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość
i przydatność do robót.

•

Składanie materiałów według asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa
i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

•

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga
akceptacji Inwestora.

1.8. Transport
Środków transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do
przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów dla nośności istniejących
lub wykonanych na czas budowy dróg i dojazdów na plac budowy
1.9. Wykonywanie robót
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką
budowlaną, dokumentacją techniczną i uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie.
Wszelkie zmiany i odstępstwa mogą być zrealizowane po wcześniejszym zatwierdzeniu przez
Inżyniera budowy i uzyskaniu formalnej zgody Inwestora.
Wszelkie braki i nieścisłości zauważone w przekazanej dokumentacji, Wykonawca nie może
interpretować na własną korzyść. W przypadku wykrycia w dokumentacji braków i nieścisłości,
Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Inżyniera budowy.
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania
w całości ponosi Wykonawca.
Na prawidłowością wykonywanych robót czuwa ustanowiony przez Wykonawcę Kierownik budowy
posiadający

przygotowanie

zawodowe

do

pełnienia

samodzielnych

w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).
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1.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć
następujące dokumenty budowy:
•

dokumentacją techniczną,

•

dziennik robót,

•

dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,

•

atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,

•

dokumenty pomiarów cech geometrycznych,

•

protokołów odbiorów robót,
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach,

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik robót powinien być prowadzony ściśle wg
wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku robót oprócz Kierownika i Inżyniera budowy
przysługuje także:
•

przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

•

osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych.

1.11. Kontrola jakości robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny
jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest
opracowanie

planu

organizacji

robót

zawierającego:

możliwości

techniczne,

kadrowe

i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
•

wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

•

przestrzegać

warunków

transportu

i

przechowywania

materiałów

dla

zachowania

odpowiedniej ich jakości,
•

określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

•

prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

•

wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wyników badań jako niewiarygodnych.

Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się

i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
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1.12. Obmiar robót
Z uwagi, że inwestycja rozliczana jest na zasadzie ceny ryczałtowej Wykonawca przeprowadza
obmiary wyłącznie dla potrzeb własnych.
1.13. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową i dokumentacją techniczną oraz
określenie ich wartości technicznej.
•

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie
realizacji zanikają.

•

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

•

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

•

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości
poszczególnych

elementów

robót

w

okresie

gwarancyjnym

oraz

prac

związanych

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
1.13.1 Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty (zwane dalej
dokumentacją odbiorową):
•

dziennik robót,

•

dokumentację techniczną,

•

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

•

atesty

jakościowe,

aprobaty

techniczne,

certyfikaty

wbudowanych

elementów:

konstrukcyjnych, zapewniających odporność ogniową budynku, przegród zapewniających
izolacyjność oraz pozostałych elementów.
ponadto do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:
•

świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

•

protokoły badań i odbioru instalacji elektrycznej,

•

protokoły badań i odbioru instalacji wentylacyjnej,

•

ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,

•

sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
•

przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,
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•

zestawienie

wprowadzonych

odstępstw

nieistotnych

do

pierwotnej,

zatwierdzonej

dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją zamienną potwierdzoną przez projektanta
oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,
•

uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

•

datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

Składana dokumentacja odbiorowa powinna być kompletna, spięta w teczce formatu A4
i przekazana Inżynierowi budowy – jest to warunek konieczny wyznaczenia przez
Zamawiającego terminu przystąpienia do odbiorów.
1.13.2. Tok postępowania przy odbiorze
Roboty zanikające i do odbiory częściowe Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku robót. Roboty do
odbioru końcowego zgłasza Zamawiającemu na piśmie w terminie przewidzianym w umowie oraz
dokonuje wpisu w dzienniku robót.
Roboty zanikające i odbiory częściowe odbiera Inżynier budowy na podstawie zapisów w dzienniku,
sprawdzenie stanu faktycznego z dokumentacją techniczną, jakości wykonania robót, użytych
materiałów.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Zgłoszenie gotowości robót do
odbioru końcowego Wykonawca składa Zamawiającemu na piśmie, do którego załącza dokumentacją
odbiorową. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej.

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją

projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji technicznej
w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się
odbioru.
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje
Zamawiający może zażądać przywrócenia stanu zgodnego z dokumentacją lub dokonać potrąceń jak
za wady trwałe. Potrącenie za wady trwałe z poszczególnych zakresów robót nie zwalnia Wykonawcy
od gwarancji.
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji technicznej
to roboty te wyłącza z odbioru.
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S – 00.00.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych – CPV:
•

45.11.13.00 – 1 Roboty rozbiórkowe

dla zadania Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim. Specyfikacja techniczna
(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.2. Zakres robót
A)

rozbiórka poszycia z blachy trapezowej,

B)

rozbiórkę łacenia,

C)

rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

D)

rozbiórkę podsufitówki z płyt drewnopodobnych.

2.3. Materiały pochodzące z rozbiórki
deski, drewno, szkło, stal i inne elementy metalowe, tworzywa sztuczne przekazać do utylizacji
jednostce uprawnionej.
2.4. Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, elektronarzędzia
wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.
2.5. Transport
Samochód wywrotka.
2.6. Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub/i przy pomocy elektronarzędzi. Przy rozbiórkach
elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz zapisów w Planie
BIOZ, w trakcie rozbiórek wykonać stosowne zabezpieczenia.
2.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
2.8. Odbiór robót
Inżynier budowy na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
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2.9. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
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S – 00.00.02 ROBOTY CIESIELSKIE
3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia
konstrukcji drewnianych – CPV:
•

45.26.11.00 – 5 Wykonanie konstrukcji dachowych

•

45.26.12.00 – 6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

dla zadania Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim. Specyfikacja Techniczna
stanowi dokument pomocniczy przy wycenie, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 4.2.
3.2. Zakres
A) zabezpieczenie konstrukcji drewnianej impregnatem,
B) montaż folii paroprzepuszczalnej
C) montaż kontrłat przekrój min. 20x30mm,
D) montaż łat przekrój min. 45x50mm.
3.3. Materiały
Drewno iglaste o wilgotności 13%-20% (stan powietrzno-suchy) - drewno konstrukcyjne klasy C 27
zabezpieczone środkami impregnującymi przeciw grzybom, szkodnikom i przeciwogniowo, impregnat
np. TYTAN, gwoździe karbowane ocynkowane; śruby stalowe klasy 5.8, folia paroprzepuszczalna
podwyższonej odporności na temperaturę.
3.4. Sprzęt
Żuraw budowlany, piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle,
wciągnik, wiadra.
3.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek mechaniczny za pomocą żurawią oraz ręczny.
3.6. Wykonanie robót
Istniejącą konstrukcję dźwigarów drewnianych oczyścić z kurzu i pyłu, wykonać impregnację poprzez
opryskiwanie ciągłe dwukrotne, impregnację wykonać zgodnie z zaleceniami i technologią
producenta, ułożyć folię paroprzepuszczalną zgodnie z instrukcją producenta, montaż elementów
drewnianych wykonać za pomocą gwoździ. W trakcie wbudowania elementów drewnianych wszelkie
nacięcia, ubytki i powierzchowne uszkodzenia drewna należy zaimpregnować środkiem tym samym
jakim było impregnowane drewno.
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3.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów \
konstrukcji, rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między
poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od
kierunku poziomego i pionowego, sprawdzenie dokładności impregnacji poszczególnych warstw.
3.8. Odbiór
Roboty ciesielskie odbiera Inżynier budowy, poprzez odbiory jakościowe i częściowe.
3.9 Przepisy związane
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 - PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 912:2000 – Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach
drewnianych
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S – 00.00.03 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
4.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych
ścian, posadzki i dachu – CPV:
•

45.26.14.10 – 1 Izolowanie dachu

•

45.32.00.00 – 6 Roboty izolacyjne

•

45.44.30.00 – 4 Roboty elewacyjne

dla zadania Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim. Specyfikacja techniczna
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 6.2
4.2. Zakres
docieplenie dachu poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej pomiędzy konstrukcją o łącznej
grubości 10cm wraz z montażem folii paroizolacyjnej,
4.3. Materiały
płyty z wełny mineralnej o współ. λ<0,04 W/(m*K), folia paraizolacyjna o współ. Sd>150m i
paroprzepuszczalności pary wodnej < 0,6 g/(m2 x 24), pianka poliuretanowa uszczelniająca.
4.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania
4.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
4.6. Wykonanie robót
Roboty dociepleniowe dachu wykonać poprzez ułożenie pomiędzy pasem dolnym konstrukcji płyt
z wełny mineralnej o łącznej grubości 10cm, dolna warstwa płyt powinna licować ze spodem
konstrukcji. Warstwę wełny mineralnej od powietrza wewnętrznego oddzielić folią paraizolacyjną
zgodnie.
4.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanych izolacji z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych
i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
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A) sprawdzenie grubości materiału izolacyjnego,
B) sprawdzenie ułożenia płyt, staranności, mocowania, połączeń na styku,
C) sprawdzenie ułożenia folii paraizolacyjnej, staranności, wielkości zakładów,
D) sprawdzenie odchyleń izolacji pionowych od płaszczyzny,
4.8. Odbiór
Roboty termoizolacyjne odbiera Inżynier budowy, poprzez odbiory jakościowe i częściowe.
4.9. Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta
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S – 00.00.04 ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE
5.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich – CPV:
•

45.26.12.10 – 9 Wykonanie pokryć dachowych

•

45.26.13.20 – 3 Kładzenie rynien

•

45.26.14.00 – 8 Pokrywanie

•

45.26.14.10 – 1 Izolowanie dachu

•

45.26.14.20 – 4 Uszczelnianie dachu

dla zadania Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim. Specyfikacja Techniczna
jest dokumentem pomocniczym przy wycenie, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 7.2.
5.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
A) wykonanie i montaż obróbek blacharskich okapów, ogniomurków,
B) wykonanie i montaż rynien i rur spustowych,
C) montaż poszycia z blachy trapezowej,
D) wykonanie uszczelnień.
5.3. Materiały
Blacha trapezowa T35 gr. 0,5mm powlekana poliester, blacha stalowa gr. 0,55mm powlekana
poliester; rynny i rury spustowe z odzysku; uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych; kit
dekarski; silikon; masa asfaltowa; gwoździe galwanizowane; wkręty samowiertne z uszczelką. Kolor
blachy trapezowej i obróbek blacharskich do uzgodnienia z inwestorem na etapie
realizacji.
5.4. Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt dekarski: palnik gazowy, nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek,
poziomnice, piony, łaty, drabiny.
5.5. Transport
Samochodowy i ręczny.
5.6. Wykonanie robót
wykonać obróbki blacharskie; ułożyć blachę trapezową poprzez mocowanie wkrętami samowiertnymi
zgodnie z instrukcją producenta; połączenia uszczelnić sylikonem dekarskim; wykonać montaż
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uchwytów rynien w rozstawie zgodnym z instrukcją producenta z zachowaniem wymaganych
spadów; wykonać montaż rynien i rur spustowych,
5.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i
pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien.
5.8. Odbiór
Roboty dekarskie odbiera Inżynier budowy, poprzez odbiory jakościowe i częściowe
5.9. Przepisy związane
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej.
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S – 00.00.05 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót wykończeniowych
wewnętrznych – CPV:
•

45.40.00.00 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

dla zadania Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim. S.T. jest dokumentem
pomocniczym przy wycenie, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 6.2
6.2. Zakres
A) przegotowanie podłoży pod roboty wykończeniowe,
B) montaż sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym systemowym wraz z wykonaniem gładzi
gipsowych,
C) malowanie tynków wewnętrznych,
D) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów metalowych.
6.3. Materiały
emulsja do gruntowania tynków mineralnych, gips; pianka poliuretanowa; kotwy metalowe; farba
olejna podkładowa; farba olejna nawierzchniowa; farba emulsyjna; płyty GKF gr. 12,5mm, elementy
systemowe rusztu metalowego, łączniki do montażu stelaża,
Kolor elementów wykończeniowych każdorazowo do uzgodnienia z inwestorem na etapie
realizacji.
6.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, elektronarzędzia, pędzle.
6.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
6.6. Wykonanie robót
Wykonać ruszt metalowym z zastosowaniem elementów i łączników systemowych i wypoziomować,
ułożyć folię paraizolacyjną z zakładem min. 10cm, płyty GKF montować na wkręty w ilości zgodnie z
instrukcją producenta, wyspoinować i zaszpachlować połączenia płyt.
Przed malowaniem wykonać gruntowanie tynku środkiem gruntującym do tynków gipsowych, tynki
pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną, kolor biały.
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Elementy metalowe oczyścić z rdzy i starych powłok malarskich, wykonać gruntowanie podłoża,
pomalować warstwą farby olejnej podkładowej i warstwą farby olejnej nawierzchniowej.
6.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanych tynków i okładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
A) sprawdzenie sposobu wykonania, montażu i mocowania do konstrukcji rusztu stalowego pod
zabudowę, odchyłek

płaszczyzny,

sprawdzenie jakości ułożenia

foli

paraizolacyjnej,

staranności, wielkości zakładów – roboty zanikające,
B) sprawdzenie jakości wykonania zabudowy płytami GKF, odchyłek płaszczyzny, jakości
wykonania gładzi gipsowej.
C) sprawdzenie jakości wykonania powłok malarskich i antykorozyjnych.
6.8. Odbiór
Roboty wykończeniowe odbiera Inżynier budowy, poprzez odbiory jakościowe i częściowe
6.9. Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta.
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S – 00.00.06 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
7.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych
elektrycznych – CPV:
•

45.33.10.00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne

dla zadania Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim. S.T. jest dokumentem
pomocniczym przy wycenie realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 7.2
7.2. Zakres
A) roboty przygotowawcze: trasowanie; wykonanie otworów, wnęk, podkuć; osadzenie kołków i
uchwytów,
B) montaż łącznika podwójnego.
C) montaż instalacji zasilającej przewodami YDY3x1,5mm2,
D) montaż wentylatorów wraz z nasadą,
E) pomiary elektryczne: rezystancji izolacji, skuteczności przeciwporażeniowej, rezystancji
uziemienia.
7.3. Materiały
Przewody elektryczne podtynkowe 400/750V: YDYp 3x1,5mm2; osprzęt instalacyjny na-tynkowy o
stopniu szczelności odpowiednim do warunków pomieszczeń; rury ochronne PCV; wentylatory osiowe
z nasadami śr. min. 200mm, uchwyty.
7.4. Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt do wykonanie robót instalacyjnych, elektronarzędzia.
7.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i ręczny.
7.6. Wykonanie robót
zasilanie wyprowadzić z tablicy rozdzielczej zamontować łącznik podwójny do załączania
wentylatorów, poprowadzić przewód zasilający, w przestrzeni dźwigara przewód prowadzić rurze
ochronnej PCV, wentylatory i nasady montować w miejscu istniejących nasad wentylacyjnych.
7.7. Kontrola jakości robót
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Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić zgodność przebiegu tras,
średnicy

przewodów,

dobór

osprzętu,

sprawdzenie

protokołów

z

wykonanych

pomiarów

elektrycznych: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia.
7.8. Odbiór
Roboty elektryczne odbiera Inżynier budowy, poprzez odbiory jakościowe i częściowe.
7.9. Przepisy związane
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.
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