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00.00.00 Wymagania Ogolne " 
Kod CPV 45000000 

L W S T ^ P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si? do wymagah 
wspoinych dia poszczegolnych wymagah technicznych dotycz^cych wykonania 1 odbioru robot 
ktore zostan^ wykonane w ramach projektu: 

Remont dachu kominow i elewacji bez cokolow budynku magazynowo - biuro-

wego 05 - 606 Lesznowola, ulica Wojska Polskiego 81 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi cz fsc Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej i nalezy ja 
stosowac w zleceniu i wykonanlu Robot opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres Robot obj^tych Specyfikacjzi Technlcznci 

1.3.1 Wymagania og6lne nalezy rozumied i stosowac w powi^aniu z nizei wymienionvmi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

1.3.2. Niezaleznie od postanowieh Warunk6w Umowy, normy paristwowe, instrukcje 1 przepisy 
polskfrn w Specyfikacjach Technicznych b^d^ stosowane przez Wykonawc? w j^zyku 

1.4 Okreslenia podstawowe 

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiet w kazdvm 
przypadku nast^pujqco: ' 

1.4.1. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumied: 
a) budynekwrazz instalacjami i urz^dzeniami technicznymi, 
b) budowl? stanowi^c^ catosc techniczno-uzytkow^ wraz z instalaciami i urzadzeniami 
c) obiekt matej architektury. 

1.4.2. Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z 
dach^"^' ^ przestrzeni za pomoc^ przegrbd budowlanych oraz posiada fundamenty i 

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny - nalezy przez to rozumiec budynek wolno slojacy 
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuz^cy zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych , stanowi^cy konstrukcyjnie samodzieln^ ca^ofec, w ktorym dopuszcza sie 
wydzielenie nie wi?cej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i iokalu 
uzytkowego o powierzchni cafkowitej nie przekraczaj^cej 30% powierzchni catfcowitej budynku 
1.4.4. Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumiei niewielkie obiekty a w 
szczegofnosci: 

a) kuitu religijnego, jak: kapliczki. krzyze przydrozne, figury, 
b) pos^gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej' 
c) uzytkowe siuz^ce rekreacji codziennej i utrzymania porz'^dku, jak: piaskownice hustawki 

drabinki, 6mietniki. 
1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego u^ytkowania w okresie krdtszym od jego trwab^ci technicznej 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbibrki, a takze obiekt budowlany nie 
poi^czony tnwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe, i powloki pneumatyczne, urz^dzenia rozrywkowe 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.4.6. Budowa - nalezy przez to razumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym 
miejscu, a takze ocJbudow^, rozbudow?, nadbudowf obiektu budowlanego. 
1.4.7. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec budow^, a tak±e prace polegaj^ce na 
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego. 
1.4.8. Urz^dzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec urz^dzenia techniczne zwi^zane z 
obiektem budowlanym zapewniaj^ce mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyf^cza i urz^dzenia instalacyjne, w tym stuz^ce oczyszczaniu lub 
gromadzenlu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki. 
1.4.9. Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzeh, w ktbrej prowadzone roboty 
budowlane wraz z przestrzeni^ zajmowan^ przez urz^dzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane-nalezy przez to 
rozumiec tytu^ prawny wynikajc|cy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarz^du, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi^zantowego, przewiduj^cego 
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 
1.4.11. Pozwolenie na budow? - nalezy przez to rozumiec decyzj? administracyjn^ 
zezwalaj^c^ na rozpocz^cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych 
niz budowa obiektu budowlanego. 
1.4.12. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowy wraz z za^czonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy. protokofy odbiorow cz^sciowych i koncowych, w miar^ 
potrzeby, rysunki i opisy stuz^ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi^zki obmiarow a w 
przypadku realizacji obiektow metod^ montazu - takze dzienniki montazu. 
1.4.13. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi wtoku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
1.4.14. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca ieqo 
przydatnoSc do stosowania w budownictwie. 
1.4.15. W!a6ciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego [ub organ 
specjahstycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w^asciwo^ici okreslonych w rozdziale 
8. 
1.4.16. Wyr6b budowlany - wyrob w rozumieniu przepis6w o ocenie zgodnosci wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w spos6b tnwaty w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we 
wzajemnym pof^czeniu stanowi^cym integraln^ cafo^c uiytkow^. 
1.4.17. Organ samorz^du zawodowego - organy okre^lone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000r. 0 samorz^dach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow 
{Dz.U. z 2001 r. nr 5,poz.42 z pozn.zm.) 
1.4.18. Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisbw odr^bnych . wprowadzaj^cych zwiqzane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.19. Opiata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowi^zanego za okreSlone ustawa 
obowl^zkowe kontrole dokonywane przez w^aSciwy organ, 
1.4 20. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdow obstuguj^cych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziana do 
usuni^cia po ich zakohczeniu. 
14.21. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wfaiciwy organ zgodnie z obowiazujacymi 
przepisami, stanowi^cy urz^dowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i 
oko|iczno6ci zachodz^cych w czasie wykonywania robot. 
1.4.22. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc? robot, upowazniona do 
kierowania robotami i do wyst^powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
ponosz^ca ustawow^ odpowiedzialnoS6 za prowadzona budowy. 
1.4.23. Rejestr obmiar6w - akceptowan^ przez Iniyniera ksi^zk? z ponumerowanymi 
stronami, siuz^c^ do wpisywania przez Wykonawc^ obmiaru wykonanych robot w formie 
wyhczert , szkic6w i ewentualnie dodatkowych zaf^cznik6w. Wpisy w rejestrze obmiarow 
podlegajq potwierdzeniu przez Iniyniera budowlanego. 
1.4.24. Laboratorium - laboratorium Jednostki naukowej, zamawiaj^cego , wykonawcy lub inne 
laboratonum badawcze zaakceptowane przez Zamawiajqcego, niezb?dne do przeprowadzenia 
niezb^dnych badan i pr6b zwi^zanych z ocen^ jakosci stosowanych wyrob6w budowlanych 
oraz rodzajow prowadzonych rob6t. 
1.4.25. Materialy - wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rbwniez rbzne tworzywa i 
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wyroby niezb^dne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacj^ projektow^ i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. 
1.4.26. Odpowiednia zgodno^e - zgodnosc wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami 
a jeSh granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przeci^tnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dia danego rodzaju robbt budowlanych. 
1.4.27. Polecenie Iniyniera - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczsice sposobu realizacji rob6t lub innych 
spraw zwi^zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28. Projektant - uprawnlona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii 
projektowej. 
1.4 29. Rekultywacja - roboty maj^ce na celu uporz^dkowanie i przywrdcenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych 
1.4.30. CZ966 obiektu lub etap wykonania - cz?sc obiektu budowlanego zdolnego do 
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-u^ytkowych i mozliw^ do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 
1.4.31. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznvch i 
Szczego+owych Specyfikacjach Technicznych. 
1.4.32. Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy kategorie 
okreslone w rozporz^dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolneqo 
Sbwnika Zamowieh (Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r z poz.zm.) 
1.4.33. Inzynler - oznacza osob^ powolan^ przez Zamawiaj^cego do dziatania jako Iniynier w 
niniejszym Kontrakcie, ktorej peine nazwisko lub nazwa wymienione w Czesci II Warunkbw 
Kontraktowych. 
1.4.34. Instrukcja technicznej obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawc^ urz^dzen technicznych i maszyn, okreSlaj^ca rodzaje i kolejnosc lub wspofzaleznosc 
czynnosci obslugi, przegl^dow i zabiegow konserwacyjnych, warunkuj^cych ich efektywne i 
bezpteczne uzytkowanie, Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rdwniez sktadnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.35. Jstotne wymagania - oznaczaj^ wymagania dotycz^ce bezpieczeristwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektdw interesu wspolnego, jakie maj^ spelniac roboty budowlane 
In^ln "^^ europejskie - oznaczaj^ normy przyj^te przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( C E N E - L E C ) jako standardv 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)". zgodnie z ogolnymi zasadami 
dzialania tych organizacji. 
1.4.37. Przedmiar Rob6t - to zostawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych 
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegolnym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalaj^cych szczeg6iowy opis, oraz wskazanie szczegobwych specyfikacji technicznych 
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem Ho^ci jednostek 
przedmiarowych robot podstawowych. 
1 4.38, Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s£i mozliwe do 
Odebrania pod wzgl^dem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyietv stooieh 
scalania rob6t. J ^ T / K 
1.4 39. Wsp6lny Slownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, usiug i robot 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowieh publicznych. Sktada s i ^ z e stownika 
gbwnego oraz siownika uzupeiniaj^cego. Obowi^zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiei 
Zgodnie z postanowieniami rozporz^dzenia 2151/2003, stosowanie kod6w CPV do okreslania 
przedmiotu zamowienia przez zamawiaj^cych z owczesnych Pahstw Czlonkowskich UE stab 
s i ^ obowiqzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
1.4.40. Zarzgdzajqcy real izacj i umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz^dzaj^cym. wyznaczona przez 
zamawfaj^cego, upowazntona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w 
zakresie okreSlonym w oddzielonym petnomocnictwie . 

1.5. Ogolne wymagania dotyczc|ce robot 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako^e ich wykonania oraz za ich zgodnosd z Doku
mentacji Projektow^, Specyfikacja Techniczn^ i poleceniami Iniyniera. 
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1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiaj^cy, w terminie okresionym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Bu
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj? 
i wspbtrz^dne punktow gtownych obiektu oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzempla-
rze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej, 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochron? przekazanych mu punktow pomia-
rowych do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wy-
konawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz?s6 graficzn^, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczego+owych warunkach umowy, uwzgledniaiacych podziai 
na dokumentacje projektowa : 

- dostarczon^ przez Zamawiaj^cego , 
- sporz^dzon^ przez Wykonawcy. 

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargo-
wych: 

WmateriaJach przetargowych, dia wszystkich zadart obj^tym kontraktem, zamieszczono-
- przedmiary robot, 
- specyfikacje techniczne, 

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, kt6ra zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu mu Kontraktu 

Wgpunktu 1.5.2,1. 

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej. ktor^ Wykonawca opracuje we wfasnym zakre-
sie w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca zobowi^zany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac dokumentacja: 
1 . Dokumentacja powykonawcza 

1.5.3 Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczn^ 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inzyniera stanowi^ zat^czniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w 
cho6by jednym z nich obowi^zuj^ce dIa Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catei doku
mentacji. ' 
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentbw obowiazuie koleinoSe 
ich waznosci wymieniona w „ Warunkach umowy". 
Wykonawca nie moze wykorzystywac bt^dow lub opuszczeri w Dokumentach Kontraktowych a 
0 tch wykryciu winien natychmlast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkoSci liczbowe 
wymiarow wazniejsze od odczytu ze skali ze skali rysunk6w. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy b^d^ zgodne z Dokumentacja Projektowa i 

Wielkosci okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w S T b?d^ uwazane za wartosci docelowe 
od kt6rych dopuszczalne odchylenia w ramach okre6lonego przedzia^u tolerancji Cechy ma-
tenatdw i elementow budowli muszq by6 jednorodne i wykazywad blisk^ zgodnosc z okreslony-
mi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie mog^ przekraczae dopuszczalnego przedziatu tole-
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rancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materia+y lub wykonane roboty nie b^d^ w peini zgodne z Do
kumentacja Projektowa lub ST , i maj^ wpiyw na niezadowalaj^c^ jakosc budowli, to takie mate-
riafy b^d^ niezwtocznie zast^pione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowi^zany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowi^zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpie-
czenia dojsc do budynkow w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru 
ostatecznego Robot. 
Przed przyst^pieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodnio-
ny z odpowiednim zarz^dem drogi i organem zarz^dzaj^cym ruchem zaktualizowany projekt or-
ganizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaieznosci od potrzeb i 
post^pu Robot projekt organizacji ruchu powinien bye aktualizowany przez Wykonawcy na bie-
z^co. W czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy zainstalu-
je 1 b^dzie obs^ugiwaf wszystkie tymczasowe urz^dzenia zabezpieczaj^ce takie jak zapory 
s^ych^ sygnaty itp., zapewniaj^c w ten sposob bezpieczehstwo pojazdow i pie-

Wykonawca zaprojektuje i wykona niezb^dne zabezpieczenia statecznosci scian wykopu 
Wykonawca opracuje projekt odwodnienia oraz przeprowadzi odwodnienie terenu budowy 
Odwodnienie nie moze zmienie warunkow hydrotechnicznych poza granic^ dziatki 
W trakcie wykonywania prac budowlanych prowadzony b^dzie monitoring istniej^cego obiektu 
Radiochemii wg projektu przygotowanego przez Wykonawcy. Projekt zostanie przedtozonv do 
akceptacji Inzynierowi. 
Koszt wykonania i utrzymania dojsc do budynk6w i dr6g objazdowych nie podlega odrebnei z a -
ptacie i przyjmuje si?, ze jest wt^czony w cen? umown^. 
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zap6r i znakow dIa kto-
rych jest to nieodzowne ze wzglf dow bezpieczehstwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz^dzenia zabezpieczaj^ce b^d^ akceptowane przez Inzyniera 
Fakt przyst^pienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz^ciem w spos6b 
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie. w miejscach i ilosciach okreslonycb przez 
Inzyniera. tablic informacyjnych, kt6rych tre^d b?dzie zatwierdzona przez Inzyniera Tabiice in-
formacyjne b^d^ utrzymywane przez Wykonawc? w dobrym stanie przez caly okres realizacii 
Rob6t. •* 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr?bnej zaptacie i przyjmuje sie iest 
wt^czony w Cen? Kontraktow^. n i j J>I 
Wykonawca jest zobowi^zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacii 
Kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b^dzie utrzymywac: tymczasowe unz^dzenia zabezpiecza-
j^ce w tym: ogrodzenia, por^cze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow wszelkie 
inne srodki niezb^dne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych. 

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot 

Wykonawca ma obowiqzek zna6 i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepBv do-
tycz^ce ochrony Srodowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykahczania Robot Wykonawca bf dzie: 

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj^cej 
podejmowac wszelkie konieczne kroki majqce na celu stosowanie si? do przepisow i norm 

dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz b?dzie unikac 
uszkodzeh lub uci^zliwosci dIa osob lub wtasnosci spotecznej lub innych a 
wynikaj^cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nasteostwie ieao 
sposobu dziatania. 

Stosuj^c s i? do tych wymagart b?dzie miat szczegolny wzgl^d na: 
1. lokalizacj? baz, warsztatow, magazyn6w, sWadowisk i drog dojazdowych 
2. srodki ostro^nosci i zabezpieczenia przed: 

2.1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytemi lub 
-I 
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substancjami toksycznymi, 
2.2. zanieczyszczeniem powietrza py^ami i gazami, 
2.3. mozliwosci^ powstania pozaru. 

1.5.6 Ochrona przeclwpozarowa 

Wykonawca b^dzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. 
Wykonawca b^dzie utrzymywac sprawny sprz^t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
MateriaJy iatwopalne b?d^ sWadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dost^pem osob trzecich. 
Wykonawca b^dzie odpowiedziatny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym iako 
rezultat reatizacji Robot albo przez personal Wykonawcy. 

1.5.7 Materiaty szkodliwe dIa otoczenia 

Materiaty, ktore w sposob trwaly szkodliwe dIa otoczenia, nie b^d^ dopuszczone do uzycia 
Nie dopuszcza s i f uzycia materiatbw wywo^uj^cych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami 
Wszefkie materiaty odpadowe uzyte do Robot b^d^ miaty swiadectwa dopuszczenia wydane 
przez uprawnion^ jednostk^, jednoznacznie okreslaj^ce brak szkodliwego oddziatvwania tvch 
matenafdw na srodowisko. / / 
IVIateriaty, ktore s ^ szkodliwe dIa otoczenia tyiko w czasie Robot, a po zakohczeniu Robot ich 
szkodfiwosc zanika (np. materia^ pylaste) mog^ bye uzyte pod warunkiem przestrzegania wv-
magan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaj^ tego odpowiednie przepisy Zamawiaia-
cy powin.en otrzymae zgod^ na u2ycie tych materiafdw od wtaSciwych organow administracii 
panstwowej. •* 
Jezeli Wykonawca uzyf materiafow szkodliwych dIa otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami a ich 
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiaj^cy. > a 

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron? Instalacji na powierzchni ziemi i za urz^idzenia podziemne 
takie jak ruroci^gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wfadz b^d^cych wtasciclelami tvch 
urz^dzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajqcego w ramach planu Ich 
okaKzaq, Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urzqdzeh w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi^zany jest umie^cic w swoim harmonogramie rezerw? czasowa dIa wszel-
kiego rodzaju robot, ktore majq bye wykonane w zakresie przetozenia instalacji I urzadzeh pod-
Zfemnych na Terenie Budowy i powiadomie Inzyniera i wfadze lokalne o zamiarze rozpocz^cia 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwbcznie powiadomi 
Inzyniera i zainteresowanych uzytkownikow oraz b^dzie z nimi wspdtpracowat, dostarczaiac 
wsze kiej pomoey potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b^dzie odpowiadac za 
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urza-
dzen podziemnyeh wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj^cego. 

1.5,9 Ograniczenie obciqzeri osi pojazdow 

Wykonawca stosowac si? b?dzie do ustawowych ograniczeri obci^zenia na os przy transporcie 
gruntu, matenatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb^dne zezwolenia 
od wtadz CO do przewozu nietypowych wagowo tadunkbw i w sposob ci^gfy bedzie o kazdvm 
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy lub fadunki powoduj^ee nadmierne obciazenie 
osiowe nie b?d^ dopuszczone na swiezo ukohczone fragmenty budowy i Wykonawca bedzie 
odpowiedzialny za napraw? wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z p Jeee 
niami Inzyniera. ^ - a ^ ^ K U I C V . , C 
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1.5.10.Bezpleczeristwo i higjena pracy 

Podczas realizacji robdt Wykonawca b^dzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczeh-
stwa i higieny pracy. W szczegolno^ci Wykonawca ma obowi^zek zadbac, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodtiwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych 
odpowlednich wymagari sanitarnycb. 
Wykonawca zapewni i b^dzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczaj^ce, socjalne oraz 
sprz^t I odpowiedni^ odzie^ dIa ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz 
dia zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. 
Uznaje si?, ze wszelkie koszty zwi^zane 2 wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie 
podlegaj^ odr^bnej zaplacie i s ^ uwzgl^dnlone w cenie Umownej. 

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot 

Wykonawca b^dzie odpowiedzialny za ochron? Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzy-
wane do robot od daty rozpocz?cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12.Stosowanie si§ do prawa 1 innych przepisow 

Wykonawca zobowi^any jest znac wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
panstwowei • samorzqdowej, ktdre sq w jakikofwiek sposob zwisizane z Robotami i bedzie w 
nPa Rob6t°^ '^^^'^ '"^ przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadze-

Wykonawca b?dzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wy-
pe^nienie wszelkich wymagari prawnych odno^nie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub 
metod 1 w sposob ci^gty bedzie informowac Inzyniera 0 swoich dziataniach, przedstawiaiac ko-
pie zezwoler^ 1 inne odno^ne dokumenty. 

2. M A T E R I A t Y 

2.1. Zr6dla uzyskania material6w 

Wszystkie nazwy wtesne produktdw i materiaWw przywolane w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej stuzq jedynle ustaleniu pozqdanego standardu wykonania i okreslenia wJa-

sno6ci 1 wymogow technlcznych zaiozonych w dokumentacji technicznej dIa projektowa-

nych rozwiqzan. Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatdw zobowiqzany 

jest do przedJozenia tabeli porownawczych parametrdw. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot 
Wykonawca przedstawi szczeg6tewe informacje dotyczqce proponowanego zr6dla wytwarza-
nia, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz pr6bki do zatwierdzenia przez Inzyniera 

Zatwierdzenie partii (cz^sci) materiatbw z danego zrbdta nie oznacza automatycznie ze 
wszelkte materiafy z danego zrodia uzyskaj^ zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowl^zany jest do prowadzenia ci^gfych badart okreslonych w S T w celu 
czasie"^ost?^^ rnateriaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaj^ wymagania S T w 

Pozostafe materiafy budowlane powinny spetniae wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi 
Normami. aprobatami technicznymi, 0 kt6rych mowa w ST . 

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowycj i 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wfa^cicieli i odno6nych wtedz na pozy-
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skanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wt^czaj^c w to zrddJa wskazane przez 
Zamawiaj^cego i jest zobowi^zany dostarczyc Inzynierowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpocz^ciem eksploatacji zrodla. 

Wykonawca przedstawi dokumentacji zawieraj^c^ raporty z badari terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowan^ przez siebie metod? wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagah iloiciowych i jakosciowvch 
materiabw z jakiegokolwiek irodfa. 

Wykonawca poniesle wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia I jakiekolwiek inne 
koszty zwi^zane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub 
szczegolowe warunkow umowy stanowi^ inaczej. 

Humus i nadkfad czasowo zdj?te 2 terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i 
zwiru b?d i formowane w haidy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukohczeniu 
robot. 

Wszystkie odpowiednie materlaiy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b^d^ wykorzystane do robot lub odwiezione na od-
ktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazah Inzyniera. 

Z wyj^tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Menadzera Projektu, Wykonawca nie bedzie 
prowadzic zadnych wykopow w obr^bie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wvszczeaol-
nione w Kontrakcie. j / y -

Eksploatacja zrode^ materiabw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazu-
j^cymi na danym obszarze. 

2.3. Materiafy nie odpowiadajctce wymaganiom jakosciowym 

Materiafy nie odpowiadajqce wymaganiom jakosciowym zostan^ przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, b^dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. 

Kazdy rodzaj Robot, w kt6rym znajduj^ si? nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wy
konawca wykonuje na wfasne ryzyko, Itczgc si? z jego nie przyj?ciem i niezapbceniem. 

2.4. Przechowywanie i skladowanie materia^ow 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaJy, do czasu, gdy b^d^ one po-
trzebne do robdt. byfy zabezpleczone przed zanieczyszczeniem, zachowafy swoja jakose i wfa-
sciwosc do rob6t i byty dost^pne do kontroli przez Inzyniera. 

IWiejsca czasowego sWadowania b?d^ zlokalizowane w obr^bie terenu budowy w miejscach ^^^^^^^J^^^^ 2 Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

2.5. Wariantowe stosowanie materiafow 

Jesli Dokumentacja Projektowa lub S T przewiduj^ mozliwosc zastosowania roznych rodza-
j6w matenabw do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi In
zyniera 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. 

niera'^'^'^^"^ ' ^^^^^^ materialu nie moze bye pbzniej zmieniany bez zgody Inzy-

3 .SPRZ^T 
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprz?tu, ktory nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jakosc wykonywanych Robbt Sprz?t uzywany do robdt powinien byt 
zgodny z ofert^ Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzgl?dem typow i ilo6ci wskazaniom 
zawartym w ST , programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowa-
nym przez Inzyniera. 

Liczba i wydajnosc sprz?tu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, S T i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym 

iO 
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umow^. ~ ~ ' ~~~ ~ ' 
Sprz?t b?d^cy wfasnosci^ Wykonawcy lub wynajfty do wykonania Robot ma bye utrzymy-

wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska I 
przepisami dotycz^eymi jego uzytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzaj^cych dopuszczenie 
spnz?tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub S T przewiduj^ mozllwosc wariantowego uzycia sprz?tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj? przed uzyeiem sprz^tu. Wybrany sprzft, po akceptacji Inzyniera nie 
moze bye pozniej zmieniany bez jego zgody. 

4. T R A N S P 0 R T 

4.1 . Ogolne wymagania dotyczqce transportu 

Wykonawca jest zobowi^zany do stosowania jedynie takich ^rodkow transportu, ktore nie 
wptyn^ niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wfasciwosci przewozonych materialow 
Liczba ^rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
okreslonymi w dokumentacji projektowej ,ST I wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianvm 
w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b?dq spetniac wymagania dotyczqce przepisow 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obci^zeh na osie i innych parametrow 
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaj^ce warunkom dopuszczalnych obci^zen na 
osie mogq bye dopuszczone przez wta^ciwy zarz^d drogi pod warunkiem przywroeenia stanu 
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b?dzie usuwac na biei^co, na w^asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Przed rozpocz^ciem rob6t Wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac sie z czesci opisowei 
i graficznej, 

- planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

5.2. Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow^, oraz za jakosc 
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnose z Dokumentacji Projektowa 
wymaganiami ST, PZJ , projektu organizacjl Robot oraz poleeenlami Inzyniera. 

5.2.1..Wykonawca ponosi odpowiedzialno6c za petn^ obstug^ geodezyjn^ przy wykonywaniu 
wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi-
smie przez Inzyniera. 

5.2.2. Nast?pstwa jaklegokolwiek bt^du spowodowanego przez Wykonawc? w wytyczeniu i wy
konywaniu robot zostan^, jesfi wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce 
na wiasny koszt. 

5.2.3. Decyzje Iniyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw rob6t b^da 
oparte na wymaganiach sformuiowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST , a takze w normach i w^ycznych. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE 

I I 



BUDYNEK MAGAZYNOWO-BIUROWY G L 6 W N Y URZAD GEODEZJI I KARTOGRAFI l 

5.2.4.Polecenia Inzyniera dotycz^ce realizacji robbt b?d^ wykonywane przez Wykonawc? nie 
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro^b^ wstrzymania robot. Skutki finan-
sowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peln^ kontrol? jakoSci Robot i stosowanych materiatow. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wt^czaj^c personel, laboratorium, sprz?t, za-
opatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezb?dne do pobierania probek, badan materiabw i prze-
prowadzania pr6b szczelno^ci oraz Rob6t, 
Wykonawca b?dzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz Robot z cz?stotliwosci^ 
zapewniaj^c^ stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku
mentacji projektowej i ST . 
Minimalne wymagania, co do zakresu badah i ich cz?stotliwosc s ^ okreslone w S T , normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tarn okreSlone, Inzynier ustali. jaki zakres kontro
li jest konieczny, aby zapewnic wykonanie Robot zgodnie z umow^. 
Inzynier b?dzie miec nieograniczony dost?p do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w ce
lu ich inspekcji. 
Inzynier b?dz(e przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci£igni?ciach 
dotycz^cych urz^dzeh laboratoryjnych, sprz?tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jezeli niedoci^gni?cia te b?d^ tak powazne, ze mog^ wplynai ujemnie na 
wyniki badan. Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiaf6w i dopu6ci je 
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedoci^gni?cia w pracy laboratonum Wykonawcy zostan^ usu-
ni?te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materialbw. 
Wszystkie koszty zwi^zane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdw i rob6t ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Pobieranie probek 

Probki b?dg pobierane losowo. Zaieca s i? stosowanie statystycznych metod pobierania pro
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog^ bye z jednako-
wym prawdopodobiehstwem wytypowane do badart. 

Inzynier b?dzie miec zapewnion^ mozliwo&c udziatu w pobieraniu probek. 
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca b?dzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, 
ktore budzq wqtpliwosci, co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wyko-
nawc? usuni?te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wyko
nawca tyiko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiaj^cy. 

Pojemniki do pobierania pr6bek b?d^ dostarczone przez Wykonawc? i zatwierdzone przez 
Inzyniera. Pr6bki dostarczone przez Wykonawc? do badah b?d^ odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b?d^ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmuj^ jakiegokolwiek badania wymaganego w S T , stosowae 
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. 
Przed przyst^pieniem do pomiar6w lub badah, Wykonawca powiadomi Inzyniera 
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko
nawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. 

6.4. Raporty z badan 

^ 12 
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak 
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programle zapewnienia jakosci. 
Wyniki badar^ (kopie) b^d^ przekazywane Inzynierowi nadzoru na formularzach wedlug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badanla prowadzone przez Inzyniera 

DIa celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu b?dzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaiow. 
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcy, 
bedzie oceniac zgodnosb materiatow i Robot z wymaganiami S T na podstawie wynikow badari 
dostarczonych przez Wykonawcy. 
Inzynier moze pobierac pr6bki materiatow i prowadzie badania niezaleznie od Wykonawcy, na 
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzy
nier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub 
dodatkowych badan, albo oprze s i ^ wyt^cznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci 
materiatow i Robot z Dokumentacjq Projektowq i ST . Wtakim przypadku catkowite koszty po
wtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanq przez Wykonawc?. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inzynier moze dopuscie do uzycia tyiko te materiaty, ktore posiadaj^; 

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazuj^cy, ze zapewniono zgodnosb z kryteriami 
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: 
• Polsk^ Normq lub 
• aprobaty techniczna, w przypadku wyrobow, dIa ktdrych nie ustanowiono Polsklej 

Normy, jezeli nie s ^ obj^te certyfikacj^ okreslon^ w pkt 1. i kt6re spetniaj^ wymogi 
Specyfikacji Technicznej 

W przypadku materiatow, dIa ktorych w/w dokumenty s ^ wymagane przez ST , kazda partia do-
starczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslaj^ce w sposob jednoznaczny jej ce-

Jakiekolwiek materiafy, ktore nie spefniaj^ tych wymagari b?d^ odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urz^dowym obowi^zuj^cym Zamawiaj^cego i 
Wykonawc? w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwaran-
cyjnego. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b?dq dokonywane na biez^co i b^d^ dotyczyd przebiegu Robot, 
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby 
ktora dokona^a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego Zapisy 
b^d^ czytelne, dokonane trwat^ technikq, w porz^dku chronologicznym, bezposrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Za^czone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty b?d^ oznaczone kolejnym nu-
merem zat^cznika i opatrzone dat^ i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. 
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegolnoSci: 

dat? przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
dat? przekazania przez Zamawiaj^cego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoSci i harmonogramow Robot, 
terminy rozpocz^cia i zakohczenia poszczegblnych element6w Robot, 
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
uwagi i polecenia Inzyniera, 
daty zarz^dzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu, 
zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu, cz?sciowych i 
ostatecznych odbiorow Robot, 
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
Stan pogody i temperatur? powietrza w okresie wykonywania Robot podlegaj^cych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwi^zku z warunkami klimatycznymi, 
zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
dane dotycz^ce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robot, 
dane dotycz^ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t, 
dane dotycz^ce jakosci materiabw, pobierania pr6bek oraz wyniki przeprowadzonych 
badah z podaniem, kto je przeprowadzat, 
wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, 
inne istotne informacje o przebiegu Robdt. 

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedto-
zone Inzynierowi do ustosunkowania si?. 

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj?cia lub zaj?ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si?. Projektant 
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy Robot. 

(2) Ksi^zka Obmiarow 

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalaj^cy na rozliczenie faktycznego post?pu kazdego 
z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si? sukcesywnie w jednostkach 
przyj?tych w kosztorysie lub ST . 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci materiabw, orzeczenia o 
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy b?dg gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako6ci. Dokumenty te stanowig za^czniki do od
bioru Rob6t. Winny bye udost?pnione na kazdezyczenie Inzyniera. 

(4) Pozostate dokumenty budowy 

Do dokumentbw budowy zaiicza si?, oprocz wymienionych w pkt (l)-(3) nast?pujgce dokumenty: 
pozwolenie na budow?, 
protokofy z przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
protokoty odbioru Robot, 
protokoly z narad i ustaleh, 
operaty geodezyjne, 
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plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. 

(5) Przechowywanie dokumentow budowy 

Dokumenty budowy b^d^ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednie zabez-
pieczonym. 
Zagini^cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b^d^ zawsze dost^pne dIa Inzyniera i przedstawiane do wgl^du 
na zyczenie Zamawiaj^cego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot 

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyezny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacji 
Projektowa i ST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie 
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b^d^ wpisane do ksi^zki obmiarow. 
Jakikolwiek W^d lub przeoczenie (opuszezenie) w iloseiaeh robot podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w Speeyfikaejach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wi^zku ukohczenia wszystkich Robdt. Bt^dne dane zostan^ poprawione wg ustaleh Inzyniera 
na pismie. 

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z cz^stosci^ wymagany do celu miesi^cz-
nej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie. 

7.2. Zasady okreslania i losci Robot i materialow 

Zasady okreslenia ilosci robot podane s ^ w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 
Jednostki obmiaru powinny bye zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projek

towej i Przedmiarze Robot. 

7.3. Urzjidzenia I sprz^t pomiarowy 

Wszystkie urz^dzenia i sprzft pomiarowy, stosowany w czasie Obmiaru Robot b?dq zaakcep-
towane przez Inzyniera. 

Urzqdzenia i sprz^t pomiarowy zostan^ dostarczone przez Wykonawcy. Jezeli urzqdzenia te 
lub sprz^t wymagaji badari atestuj^cych, to Wykonawca bedzie posiadad wazne swiadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urz^dzenia pomiarowe b?d^ przez Wykonawcy utnzymywane w dobrym stanie, w 
cafym okresie trwania Rob6t. 

7.4. Wagi i zasady wazenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz^dzenia wagowe odpowiadaj^ce odnoSnym wymaga-
niom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewniaj^c w spos6b 
cl^gty zachowanie doMadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera. 

8. ODBIOR R O B O T 
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8.1. Rodzaje odbiorow robot 

W zaieznosci od ustaleh odpowiednich ST , Roboty podlegajq nast?puj^cym etapom odbiorom: 
a) odbiorowi Robot zanikajqcych i ulegaj^cych zakryciu, 
b) odbiorowi przewod6w kominowych, instalacji i urz^dzeh technicznych, 
c) odbiorowi cz?6ciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),, 
e) odbiorowi po uptywie okresu r?kojmi, 
f) odbiorowi po uplywie okresu gwarancji. 

8.2. Odbior Robot zanikajsicych i utegaj^cych zakryciu 

Odbior Robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wy-
konywanych Robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegn^ zakryciu. 

Odbior Robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu b?dzie dokonany w czasie umozliwiaj^cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego post?pu Robot. 
Odbioru Robot dokonuje Inzynier. 

Gotowoscdanej cz?sci Robot do odbioru zgiasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem inzyniera. Odbior b?dzie przeprowadzony niezwiocznie, nie 
pozniej jednak ni^ w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. 
Jakosc i ilosd Robot ulegaj^cych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawie-

raj^cych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, S T i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbior cz?sc iowy 

Odbior cz?sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cz?6ci Rob6t. Odbioru cz?-
sciowego Rob6t dokonuje si? dIa zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. 

8.4 Odbior ostateczny (koncowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do 

zakresu (ilosci) oraz jakosci. 

Catkowite zakohczenie Robot oraz gotowoSc do odbioru ostatecznego b?dzie stwierdzona 
przez Wykonawc? wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustaionym w dokumentach umowy, iicz^c od 

dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robot i przyj?cia dokumentow, o ktorych mowa 

w p. 8.4.2 

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj^cego w obecno-
sci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj^ca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod
stawie przedbzonych dokumentow, wynikow badah i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno-
sci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowq i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna s i? z realizacji ustaleh f>rzyj?tych w 
trakcie odbiorow robot zanikaj^cych i ulegajqcych zakryciu oraz odbior6w cz?6ciowych, zwiasz-
cza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniaj^cych i Robot poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniaj^-
cych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie 
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj?, te jakosc wykonywanych Robot w pcszczegol-
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nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektow^ i S T z 
uwzgl^dnieniem tolerancji i nie ma wi^kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komi-
sja oceni pomniejszon^ warlosc wykonywanych robot w stosunku do wymagari przyj^tych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego(koncowego) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot, sporz^dzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj^cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi^zany przygotowac nast^puj^ce dokumen

ty: 

• protokoty odbiorow robot ul^gaj^cych zakryciu i zanikaj^cych, 
• protokotow odbiorow cz^sciowych 
• Dzienniki Budowy i ksi^zki obmiarow (oryginaty). 
• deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na 

znak bezpieczehstwa zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgl^dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
bfd^ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego Rob6t. 

Wszystkie zarz^dzone przez komisja Roboty poprawkowa lub uzupetniaj^ce b^d^ zestawio-
ne wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj^cego, 

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniaj^cych wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie. 

8.5 Odbior po uplywie okresu r^kojml i gwarancji 

Odbi6r po up+ywie okresu r^kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robot zwi^za-
nych z usuni^ciem wad, kt6re ujawni^ s i ^ w okresie r^kojmi i gwarancji. 

Odbior po uptywie okresu r^kojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizual-
nej obiektu z uwzgl^dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „0dbi6r ostateczny Robot". 

9. PODSTAWA P t A T N O S C I 

9.1 Ustalenia ogolne 

Podstaw^ ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcy za jednostk^ 
obmiarow^ ustalonq dIa danej pozycji kosztorysu przyjft^ przez Zamawiaj^cego w dokumen
tach umownych. 

DIa robot wycenionych ryczaltowo podstawq ptatnosci jest warto^d (kwota) podana przez 
Wykonawcy i przyj^ta przez Zamawiaj^cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgl^dniac 
wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajqce si? na jej wykonanie, okreslone dIa tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe Rob6t b?d^ obejmowad: 
robocizn? bezpoSrednt^ wraz z narzutami, 
wartosc zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytkow i transportu na Teren Budowy, 
wartos6 pracy Sprz^tu wraz z narzutami, 
koszty po^rednie, zysk kalkuiacyjny i ryzyko, 
Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wy^czeniem podatku VAT. 

9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem, odpowiednimi instytucjami Projektu 
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Organizacji Ruchu na czas trwania budowy. wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynie
rowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z post?pu robot, 

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czehstwa ruchu, 

{c)oplaty/dzierzawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj? tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraw?znik6w, barier, ozna-
kowah i drenazu, 

(f) tymczasow^ przebudow? urzgdzeh obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni?cie tymczasowych oznakowah piono-

wych, poziomych, barier i swiatet, 
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni?cie wbudowanych materiatow i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Ustawy 
[ I ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane Qednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, 

poz.2016 z pdz.zm). 
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177) 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz.881) 
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 

dnia 2002 r. isir 147. poz.1229) 
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U, Nr 122, poz.1321 z 

poz.zm.) 
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony ^rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z 

poz.zm) 
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r, - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. 

Nr 204 poz.2086) 

10.2 Rozporz£|dzenia 

[8] Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemu 
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem C E 
(Dz.U. Nr209, poz. 1779) 

[9] Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany (Dz.U. 
Nr209, poz. 1780). 

[10] Rozporzgdzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w 
sprawie og6lnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr169, poz. 1650) 

[ I I ] Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczeh-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401). 

[12] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 0 0 3 r - w sprawie informacji 
dotyczqcej bezpieczertstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

[13] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r - w sprawie 
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 
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Nr 202, P02.2072). 
[14] Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow 

deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198. poz.2041). 

[15] Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia2004. -zmieniaj^ce 
rozporz^dzenia w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej 

oraz ogtoszenia zamawiaj^cego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz,2042) 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (torn I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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10.00.00 ELEWACJE WSYSTEMIE BEZSPOINOWYM 
KOD CPV45450000-6 roboty budowlane wykohczeniowe pozostale 

1. Wst?p 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycz^ce wykonania i odbioru 
malowania elewacji i ocieplenia kominow wykonanych w bezspoinowym systemie ocieplenia 
podczas realizacji 

Remont dachu kominow i elewacji bez cokolow budynku magazynowo - biuro-

wego 05 - 506 Lesznowola, ulica Wojska Polskiego 8 1 . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienlonych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robbt obj^tych ST 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj^ wszystkie czynno&ci umozliwiaj^ce i maj^ce na 
celu wykonanie: 
- elewacji - przygotowanie pod malowanie oraz malowanie 
- remont kominow w systemie BSO 

1.4. Okreslenia podstawowe 

Okrefelenia podane w niniejszej ST zgodne z obowi^zuj^cymi odpowiednimi normami oraz 
okresleniami podanymi w 00.00.00 „\A^magania Ogblne". 

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce rob6t 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnost z dokumenta-
c j^ projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. 
Przed przyst^pieniem do realizacji robot Wykonawca zobowi^zany jest do opracowania na wte-
sny koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inzyniera nast^puj^cej dokumentacji: 
- projektu montazowego elewacji wykonanej metod^ bezspoinow^, 
- projektu organizacji i harmonogramu robot. 

2. Materiaty 

Ogolne wymagania dotycz^ce materiafow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 

BCHII 10.00.00 „Wymagania Ogolne" 

2.1. Kominy w systemie bezspoinowym na styropianie 

Elewacj i z tynku cienkowarstwowego nalezy wykona6 w systemie ociepleniowym zgodnie z 
opisem zawartym w niniejszej ST . 
Materiatami stosowanymi do wykonania elewacji sq: 

- srodek gruntuj^cy - material wodorozciehczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta 
wodnego) stosowany, zaieznie od rodzaju i stanu podtoza, 

- zaprawa (masa) klej^ca - gotowy lub wymagaj^cy zarobienia wod^ material ( na bazie cemen-
20 
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tu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem 
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zrbznicowany zaieznie od rodzaju izo-
lacji. Wymagana konsystencja zaprawy /stozek pomiarowy/ 10JL "Icm, 

- p+yty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego P S - E FS-20 
)ub 25, maj^ce zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokosci 25 m po-
wyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) mocowane metod^ klejenia, za pomoc^ t^cz-
nikow mechanicznych lub metod^ ^czonq. PJyty maj^ kraw^dzie proste lub frezowane {pio-
ro/wpust, przylga), poprawiaj^ce szczelnos6 po^czeri. Grubosc plyt na kominach 50 mm. 

- koiki rozporowe - wkr^cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego lub z blachy stalo-
wej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone w talerzyki doclskowe, dodatkowo-
w kr^zkl termoizolacyjne, zmniejszaj^ce efekt powstawania mostkdw termicznych . 

- profile mocuj^ce - metalowe ( ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuz^ce do moco-
wania ptyt izolacji termicznej. 

- zaprawa zbroj^ca - oparta na bazle cementu lub bezcementowa, zawieraj^ca wypelniacze 
masa, nanoszona na powierzchni^ plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbroj^ca, 

- siatka zbrojeniowa - siatka z wtokna szklanego ( impregnowanego przeciwalkalicznie) o gra-
maturze mln. 145g/m2. wtapiana w zaprawy zbroj^cq, 

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy(emulsjt) silikonowej, gotowe matertaty wykonywania 
tynkow cienkowarstwowych. Banwione w masie nie wymagaj^ malowania farbami elewacyjnymi. 

- farby etewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupetniaj^co na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych, 

- elementy i akcesoria systemowe: profile cokobwe(startowe), narozniki ochronne, listwy kra-
w^dziowe, tasmy uszczeiniaj^ce, pianka uszczelniaj^ca. 

Projektowany system ocieplenia (standard) - np. Bolix, struktur^ tynkow, uziarnienie oraz kolor 
nalezy uzgodnicz Projektantem i Inzyniera. 

a.Sprz^t 

3.1 Ogolne wymagania dotyczc|ce sprz^tu 

Ogblne wymagania dotycz^ce sprz^tu podano w ST „Wymagania ogolne" pkt. 3. 

3.2 Sprz^t do wykonywania robot 

Roboty moina wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprz^tu zgodnie z zaieceniami producenta 

danego materiatu, zaakceptowanego przez Inzyniera. 

4.Transport 

4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu 

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w BCHII 10.00.00 „wymagania ogolne" pkt.4 

4.2 Transport i sktadowanie 

Plyty styroduru nalezy transportowad i sktadowae w sposob wskazany w instrukcji producenta 
materiatow . Ptyty powlnny bye dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Na ka2dym opako-
waniu powinna znajdowat si? etykieta zawieraj^ca : nazw? i adres producenta, nazw? wy-
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robu, dat§ produkcji, nr PN lub Aprobaty Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodnosci i/lub deklara-
cjj zgodnosci, znak budowlany, 

Plyty nalezy przechowyv(^ w pomieszczeniach krytych i zamkni^tych, na suchym podbzu, z 
dala od zrodb ognia. 

Kleje i masy szpachlowe pakowane w worki papierowe i powinny bye zabezpieczone przed 
wilgoci^ w czasie transportu i przechowywania. 

5. Wykonanie robot 

5 .1. Ogblne zasady wykonania robdt 

Ogolne wymagania dotycz^ce wykonywania robot podano w 00.00.00 „Wymagania ogolne" 
pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robot 

Roboty przy wykonywaniu komindw powinny bye wykonywane przy temperaturze dodatnlej, w 
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez procesow mokrych. 
Pfyty styropianowe powinny bye ukfadane w sposdb zabezpieezaj^cy przed zawilgoceniem. 
Warstwa izolacji powinna bye ci^gla i miec stat^ grubosc zgodn^ z projektem. Piyty izolacyjne 
powinny bye uMadane na styk, Przy ukiadaniu kilku warstw, piyty nalezy uWadac mijankowo. tak 
aby przesuni^cia w s^siednich warstwach wynosib min. 3 em. P^yty uzyte w jednej warstwie 
powinny miec staf^ grubo66. Ptyty na elewacji nalezy mocowad na klej i kotkami o trzpieniach z 
tworzywa sztucznego w ilosei i w sposob okrefelony w instrukeji technicznej produeenta. 

Przygotowanie podtoza 

Zaieznie od typu podtoza nalezy przygotowadje do robot zasadniczych: 
- oczyseie podloze z kurzu i pyfu, usun^c zanieczyszczenia, pozostalosci Srodkow antyadhezyj-
nych, mieczko eementowe, wykwity, luzne cz^stki materiaiu podtoza, 
- usunqe nier6wnosei i ubytki podloza, 
- usun^c przyezyny ewentualnego zawllgocenia, odczekac do jego wyschni^cia, 
- wykonac inne roboty przygotowawcze po6\oia, przewidziane w dokumentacji projektowej spe-
cyfikaeji technicznej oraz przez produeenta systemu, 
- wystaj^ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny bye zabezpieczone antyko-
rozyjnie, 
Gruntowanie podtoza 

Zaieznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagah produeenta systemu nalezy naniesc srodek 
gruntuj^cy na catq jego powierzehni?. 

Montaz izolacji termicznej 

Plyty izolacji termicznej nalezy kleic do podtoza. Montaz powinien byfi wykonywany przy braku 
opaddw , gdy temperatura powietrza wynosi ponad 5° C. Nalezy stosowac ptyty styropianowe 
P S - E FS-20 i 25 (samogasnqee, o g?stosci obj^tosciowej eo najmniej 20 kg/m3). Ptyty nalezy 
montowac na zapraw? klejow^ kt6r^ nanosi s i ^ na ptyt^ w postaci ciqgtej lub w postaci pasma 
obwodowego i okoto 6 plackbw w pozostatych przypadkach. lloSc zaprawy powinna bye tak do-
brana . aby co najmniej 60% powierzehni ptyty mialo poprzez klej kontakt z podiozem. Przykle-
jone ptyty montujemy dodatkowo kotkami plastikowymi w ilosci nie mniejszej niz 4s2/m2. Wier-
eenie otworow na kotki i wbijanie kotkbw mozna wykonad po min 2 dniach tzn. po petnym zwi^-
zaniu zaprawy klejowej. 

Wtapianie siatki 

Warstwa zaprawy klejowej z zatopion^ w niej siatk^ z wt6kna szklanego stanowi podbze pod 
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tynk cienkowarstwowy. Zadaniem slatki zbroj^cej jest zabezpieczenie elewacji przed wyst^po-
waniem rys wywofanych roznicami temperatur. Kolejne warstwy siatki zbroj^cej muszs! bye 
uMadane z zaktadem ok. 10 cm . Wszystkie kraw^dzie wypukle nalezy zabezpieczyc listwami 
metalowymi i dodatkow^ warstwy siatki, zgodnie z instrukcje producenta. Warstwa zbrojona 
powinna miec grubosc ok. 3 mm, a jej powierzchnia powinna bye idealnie gtadka. Wykonywanie 
warstwy zbrojonej mozna rozpoczynac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, 
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i nie wyzej niz +25 

Wykonania warstwy wykoriczeniowej z tynku cienkowarstwowego 

Warstw? wykoriezeniowa mozna wykonywac po zwiqzaniu zaprawy zbroj^cej - nie wczesniej 
niz po up^ywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu naniesc warstwy 
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obr6bce, zgodnie z wymaganiami produ
centa systemu i dokumentacj^ projektowa i ST. Sposob wykonywania tynku zaiezny jest od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac wy-
branym rodzajem farby - zaieznie od wymagah projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. 
Ze wzgl^du na napr^zenia termiczne na elewacjach poludniowych i zachodnieh nalezy unikac 
kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30. 

6, Kontrola jakosci robot 

6 .1. ogolnezasady kontroli jakosci robot 

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w 00.00.00 „Wymagania ogolne" pkt 6. 
Wykonawca obowi^zany jest przed wbudowaniem materiatow przedstawie Inspektorowi nadzo-
ru do akceptacji nast^puj^ce dokumenty; 
- projekt warsztatowy wykonania elewacji w systemie bezspoinowym, zawierajqcy szczegolowy 
opis technologii wykonania, rysunki detali, rozwi^zania dylatacji. 
- aprobaty tectiniczne, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty itp. wymagane polskimi przepisami. 
- karty katalogowe, specyfikacje. 
W czasie realizacji Inzynier jest zobowi^zany do kontroli jakosci dostarczonych przez Wyko-
nawc^ materiatow i prowadzonych robot. 

6.2. kontrola jakosci rob6t 

Przed przyst^pieniem do robot zwi^zanych z ociepleniem nalezy przeprowadzid badania mate-
riafow , More b^d^ wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonac oceny podtoza. 
Badania materiatdw 

Badania materiaiow przeprowadza si? posrednio na podstawte zapis6w w dzienniku budowy, 
dotycz^eych przyj^cia materiatow na budow? oraz dokumentow towarzysz^cych wysyice mate-
riatow przez producenta, potwierdzaj^cyeh zgodno^c uzytych materiatow z wymaganiami Do-
kumentacji Projektowej i ST . 
Ocena podtoza 

Badania podfoza na\eiy przeprowadzie wed^ug wymagart okre^lonych w pkt. 5.2 niniejszej ST . 

Badania w czasie realizacji robot 

Jakosc rob6t elewacyjnych z tynku cienkowarstwowego zaiezy od prawidfowoSci wykonywania 
wszystkich kolejnych etap6w systemowo okreslonych rob6t. Z tego wzgl^du, w czasie wykony
wania robot wazna jest biez^ca kontrola robot zanikajqcych / ulegaj^cych zakryciu/. 
Kontrola poleqa na sprawdzeniu: 

- przygotowania podtoza, 
- jakoSci klejenia p̂ yt izolaeji termicznej, montazu profili cokotowych, przyklejenia pfyt na po
wierzchni i kraw?dziach, szczelno^ci stykow ptyt. wypelnienia szczelin, czystosci kraw^dzi pfyt, 
uksztattowania detail elewacji /dylatacji, stykow i poi^czert/ 
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- jakosc wykonania mocowania mechanicznego- rozmieszczenie i rozstaw kolkow rozporowych, 
poiozenia talerzykow wobec plaszczyzny plyty / w ptaszczyznie lub do 1 mm poza ni^/. 
- jakosc wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko^nego otworow, zabezpieczenia kraw^dzi, 
wielko^ci zaMad6w siatki, pokrycia siatki zbroj^cej, wykonania jej gruntowania, mocowania pro-
fili. 
Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych p^knifc w warstwie zbrojonej, tzn, 
p^kni^c na pot^czeniach ptyt i/lub p^kni^c o szerokosci wi^kszej ni:z 0,2 mm. 
- poprawnosc gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, sprawdzenie zakresu wykonania / w 
przypadku wymogow przez system/ 
- jakosc wykonania warstwy wykonczeniowe] tynku pod wzgl^dem jednolitosci, rownosci, koloru, 
faktury, 
- malowanie pod wzgl^dem jednolitoSci i koloru. 
Kontrola iako6ci montazu warstwy izolacii termicznei 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- grubo^d I ci^gto^c warstwy izolacji, 
- poprawnosc obrobienia naroznikow i przebic. 
- przylegania i mocowania izolacji do podbza, 
- wyst^powania ewentuainych uszkodzeh, 
- zastosowania odpowiednich profili metalowych na listw? cokolow^, dylatacj^, itp 
Kontrola iako6ci wvkonaneqo tynku cienkowarstwowego 

Kontrola polega na sprawdzeniu : 
- wymagah dotycz^cych jakosci powierzchni i faktury tynku, 
- wyst^powania nierownosci, uszkodzeh, p^kni^c, plam, ubytk6w, 
- wyst^powanie odspojenia tynku lub farby od podbza, itp., 
- wyst^powanie ci^gtosci warstwy malarskiej, rbznic w kolorach, gruboSci powtoki malarskiej. 

7. Obmiar robot 

7.1 ogolne zasady obmiaru robot 

Ogdine zasady obmiaru robot podano w BCHII 10.00.00 „Wymagania ogolne", pkt 7. 

7.2. jednostka obmiaru 

Jednostkq obmiarow^ robot s^ : 
- 1 m^ kompletnej powierzchni kominow w systemie. z uwzgl^dnieniem wszystkich elementow 
systemowych, profili i uszczelnieh, 
- 1 m2 komptetnego ocieplenia, 
- 1 m2 malowania elewacji, 
Wait rob6t okreSIa s i ^ na podstawie projektu z uwzgl^dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Powierzchnie elewacji obllcza s i^ w m2, jako iloczyn dtugoSci scian w stanie surowym w rozwi-
nifciu przez wysoko6c Scian mierzong od cokotu do gornej kraw^dzi warstwy ocieplonej. 
Z obmiaru potr^ca si? powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworow wi?ksze od 1m2, doli-
czaj^c powierzchni? osciezy obliczon^ w m2, jako iloczyn diugosci i szerokosci osciezy mierzo-
nych w swietle ich kraw?dzi, wraz z gruboSci^ ocieplenia. 

8. Odbior robot 

8.1. Og6lne zasady odbioru robot 

Ogolne zasady odbioru podano w BCHII10.00.00 „Wymagania og6lne", pkt. 8 
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8.2. odbior robot zanikaj^cych i ulegajqcych zakryciu 

Przy robotach zwi^zanych z wykonaniem elewacji elementem ulegaj^cym zakryciu s ^ podloza. 
Odbi6r podtoza musi byd dokonany przed rozpocz^ciem wykonywania prac elewacyjnych. 
Wtrakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca zobowiqzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgbszenie do odbioru. W sytuacjl gdy naprawa jest niemozliwa 
/szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci/ podtoze musi bye skute i wykonane 
ponownie. 

8.3 Odbior kohcowy 

Odbior koricowy elewacji odbywa si? po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
Dzienniku Budowy zakohczenie budowy Obiektu I spetnieniu innych warunkow dotycz^cych 
tych robot Zawartych w umowie. 
Odbior koricowy stanowi ostateczn^ ocen? rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
zakresu /ilosci/, jako6ci i zgodnosci z Dokumentacj^ Projektow^ i ST . 
Odbi6r koricowy przeprowadza komisja, powolana przez Zamawiaj^cego, na podstawie przed-
tozonych dokumentow przez Wykonawc?, wynikow badari kontrolnych oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzia^ania okresla Umowa. 
Wykonawca robot obowi^zany jest przedtozyc komisji nast^puj^ce dokumenty: 
- dziennik budowy. ksigzki obmiaru, protokofy kontroli w trakcie prowadzonych robbt, 
- dokumenty Swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych ma-
teriatow i wyrobdw budowlanych /aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp./ 
- protok6l odbioru robot ulegaj^cych zakryciu i odbior6w cz?sciowych, 
- Instrukcje producenta dotycz^ce zastosowanych materiaiow, 
- wyniki badari i pomiarow. 
Roboty powinny bye odebrane, jezeli wszystkie wyniki badari i pomiarow s ^ pozytywne i do
starczone przez wykonawc? dokumenty sq kompletne I prawidfowe pod wzgl^dem merytorycz-
nym. 

Z ezynnoSci odbiorowyeh sporz^dza si? protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiaj^-
cego i wykonawcy. Protokoi powinien zawierac: 
- ustalenia podj?te w trakcie pracy komisji, 
- ocen? wynikdw badari, pomiarbw i ekspertyz, 
- ocen? wizualn^, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuni?cia, 
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem. 
Protokol kohcowy odbioru stanowi podstaw? do dokonania rozliczenia korieowego pomi?dzy 
Zamawiaj^cym a Wykonawcy. 
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonac oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z 
zastosowanlem systemow ocieplenia seian poprzez porbwnanie z wymaganiami podanymi 
przez producenta systemow dociepleri, normy dotyez^ce warunk6w odbioru a podane dalej w 
pkt. 10, a takze „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem 
zewn?trznych zespolonych systemow ocieplenia seian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzeez 
Systembw Dociepleri, Warszawa 2004r. 
Wedtug norm odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescib si? w nast?pujqcych 
granicach. Dopuszczalne tolerancje przy wykonywaniu elewacji: 
- odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny i odehylenie kraw?dzi od linii prostej: nie wi?k-
sze n\Z 3 mm ( w liczbie nie wi?kszej niz 3 na catej dfugoSci *aty 2m, 
- odchylenia od pionu powierzchni I kraw?dzi zewn?trznych tynkow nie powinny bye wi?ksze niz 
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku, 
- odchylenie powierzchni i kraw?dzi od kierunku pionowego - nie wi?ksze niz 2 mm na 1m i 
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ogotem nie wi^cej niz 6 mm na catej wysokosci, 
- odehylenia powierzehni i kraw^dzi od kierunku poziomego - nie wi^ksze niz 3 mm na 1 m i 
ogotem nie wi^cej niz 6 mm na calej powierzehni mi^dzy przegrodami pionowymi. 

8.4 Odbi6r pogwarancyjny 

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si? po upfywie okresu gwarancyjnego, ktorego dtugosc 
okresia Umowa. Celem odbioru pogwaraneyjnego jest oeena stanu elewacji po uzytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz oeena wykonywanyeh w tym okresie ewentualnyeh robot naprawczych 
zwi^zanych z usuwaniem zgtoszonyeh wad i usterek. 
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnyeh badah, 
ekspertyz, elewacji z uwzgl^dnieniem zasad opisanych w pkt 8,3. „0dbi6r koheowy". 
Przed up^ywem okresu gwaraneji, Zamawiajqey powinien zgtosic wykonawey wszystkie zauwa-
zone usterki i wady. 

S.Podstawa ptatnosci 

9.1. zasady rozliczenia i ptatnosci 

Rozliczenie pomi^dzy Zamawiaj^eym I Wykonawey za wykonane roboty zostanie dokonane 

jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. 

Rozliczenie pomi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawey za wykonane roboty zostanie dokonane w 
oparciu o wartoSc robot okreslon^ po ich wykonaniu jako tloezyn ustalonej w dokumentach 
umownych /ofereie/ ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Za-
mawiaj^cego ilosei robot. 

Rozliczenie ostateczne Umowy pomi^dzy Zamawiaj^cym i Wykonawcq nast^pi po dokonaniu 
odbioru pogwaraneyjnego. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Cena jednostkowa wykonania elewacji i ocieplenia w systemie bezspoinowym obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup, transport i sWadowanie materiatdw oraz sprz^tu, 
- naddatki materiatu na zaMady, odpady itp., 
- obstuga sprz^tu niewymagaj^cego etatowej obs+ugi 
- montaz, utrzymanie i demontaz rusztowart do wysokosci 4m, 
- montaz, utrzymanie i demontaz rusztowah do wysokosci powyzej 4m, 
- oeena i przygotowanie podloza / wyrbwnanie, oczyszczenie, impregnacja itp./ 
- zabezpieczenie slusarki okiennej i drzwiowej, elewacji z betonu arehitektoniezne-

go oraz innych element6w przed zanieczyszezeniem i uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania elewacji w systemie, 

- wyznaczenie krawfdzi powierzehni systemu / cokoly, styki z ptaszczyznami in
nych materialow elewaeyjnych, kraw^dzie powierzehni/ oraz ilea p^aszczyzny plyt 
izolacji termicznej, 

- gruntowanie podloza, 
- przyklejanie pfyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowante za pomoc^ profili 

mocuj^cych, wypetnienie ewentualnyeh nieszczelnosci 
- szlifowanie powierzehni ptyt, 
- moeowanie mechaniczne ptyt za pomocq kotkow rozporowych - zaieznie od sys

temu i projektu elewacji w systemie, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow, 
- gruntowanie powierzehni warstwy zbrojonej / po zwi^zaniu zaprawy/, 
- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowyeh, wraz ochronnych 

brzegowych, dylataeyjnych itp., wraz z doci^ciem pot^ezen na naroznikach w k l ^ 
stych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszezeniem, mo-
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cowaniem dodatkowych pask6w siatki zbroj^cej itp.. 
- wykonanie warstwy wykohczeniowej /po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolory-

stycznych/tynki, okiadziny, malowanie, 
- usunifcie zabezpieczeh stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i 

ewentuainych zanieczyszczeh, 
- uporz^dkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunifcie pozostatosci, resztek i odpadbw matehatow w sposob uzgodniony z 

Zamawiaj^cym i zgodnie z zaieceniami producenta, 
- likwidacja stanowiska roboczego 
- wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robot. 

Koszty niezb?dnych rusztowah rozliczane s ^ osobn^ pozycj^. 

10. Przepisy zwic{zane 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie, Podstawowe zasady oceny i okreslenia. 
Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. 
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynku. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-EN 1363:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Wyroby ze styropianu 
/ E P S / produkowane fabrycznie . Specyfikacja 
PN-EN 1364:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze polistyrenu 
ekstradowanego / X P S / produkowane fabrycznie . Specyfikacja 
PN-EN 1364:2003/A1:2005/U/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z 

polistyrenu ekstradowanego / X P S / produkowane fabrycznie . Specyfikacja /ZiVIIANA A 1 / 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn^trzne zespolone 

systemy ocieplenia / E T I C S / z we+n^ mineraln^ . Specyfikacja 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguiy. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje. 
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KOD C P V 45261000-4 wykonywanie pokryc i konstrukcjl dachowych 

oraz inne roboty 

1. Wst^p 

1.1. PrzedmiotSST 

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s ^ wymagania dotycz^ce wyko
nania I odbioru pokryc dachowych wraz z obr6bkami blacharskimi i izolacjami dachu podczas 
realizacji Inwestycji: 

Remont dachu komlnow i elewacji bez cokotow budynku magazynowo - biuro-

wego 05 - 506 Lesznowola, ulica Wojska Polskiego 81 . 

1.2. Zakres stosowania S S I 

Szczego+owa specyfikacja techniezna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3, 

1.3. Zakres rob6t obj^tych S S T 

Roboty, ktorych dotyezy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno^ci umoiliwiaj^ce i majqce na 
celu wykonanie pokryt dachowych wraz z obr6bkami blacharskimi i elemenlami wystaj^cymi 
ponad dach budynku tzn.: 
• Pokrycie dachu w pasie 1 m od elewacji 
• Obrobki blacharskie 
• Wymiana rur i rynien 

1.4. OkreSlenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej S S T s ^ zgodne z obowi^zuj^cymi odpowiednimi normami oraz 
okresleniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogolne". 
Dach - przykrycie o pojedynczej lub podwojnej krzywiznie, o konstrukcji wykonanej z elastycz-
nej powfoki, utrzymuj^ce swoj ksztaft i przenosz^ce obci^zenia od sniegu i wiatru. 
Okap dachu - dolna cz^sc potaci dachowej wystaj^ca poza lico 6ciany budowli. 
Pokrycie dachowe - zewn^trzna, wodoszczelna cz f sc dachu zabezpieczaj^ca budowie, a w 
szczeg6lnoSci konstrukcji nosn^ dachu od opadow atmosferycznych, stohca i wiatru. 
Obrobka blacharska -pokrywanie blach^ 6cian, okapow, wyst^pbw i poi^czeh pokrycia da-
chowego ze scianami, kominami lub konstrukcjami przenikajqcymi przez dach tub przez taras. 

1.5. Og6lne wymagania dotycz^ce robdt 

Ogolne wymagania dotycz^ce robdt podano w Specyfikacji Technicznej BCHII 10.00.00 „Wy-
magania Ogolne". 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS6 ich wykonania oraz za zgodno^c z dokumenta-
c j^ projektow^, S S T i poleceniami Inzyniera. 
Przed przyst^pieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowi^zany jest do opracowania oraz 
przedstawienia do akceptacji Inzyniera harmonogramu robot. 
Wykonawca powinien wykazac s i ^ doswiadczeniem w realizacji robot pokrywczych wymienio
nych w p.1.3. 
Roboty zwi^zane z wykonaniem warstw dachowych nalezy wykonac 6ciSle wedtug dokumenta-
cji technicznej i instrukcji producenta materiatu. 

2. Materialy 

Wszelkie nazwy wlasne produktbw i materiatow przywotane w Specyf ikacj i Technicznej i 
Przedmiarze stuz^ jedynie ustaleniu pozqdanego standardu wykonania i okreslenia wta-
sciwoSci i wymogdw technicznych zaiozonych w dokumentacji technicznej dia projekto-
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wanych rozwi£|zari. Nalezy zastosowac materiaty producentow okreslonych w projekcie 
lub innych pod warunkiem, iz ich parametry b?d^ identyczne lub wyzsze od uj^tych w 
projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia ma-
teria*u zobowis(zany jest do przedlozenia Inzynierowi tabeli por6wnawczych parametrow. 

2.1. Wymagania ogolne 

Ogolne wymagania dotyez^ce materiatow ich pozyskiwania i sWadowania podano w 
BCHII 10,00.00 „Wymagania Ogolne" , 
Materia+y stosowane do wykonywania warstw daehowyeh powinny posiadac: 
• Aprobaty Techniezne lub bye produkowane zgodnie z obowi^zuj^cymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracj? Zgodnosci z Aprobaty Teehnieznq lun PN, 
• Certyfikat na znak bezpieezenstwa, 
• Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowan^ normg europejska wprowadzona do zbioru 

norm polskieh, 
• na opakowaniu powinna bye podana data terminu przydatnosci do stosowania. 

Wykonawca obowi^zany jest posiadac na budowie pe+n^ dokumentacji dotycz^e^ sMadowa-
nyeh na budowie materiatow przeznaezonych do wykonywania pokryc daehowyeh. 

3. Sprz^t 

3.1. Og6lne wymagania dotyczqce sprz^tu 

Ogolne wymagania dotycz^ee sprz^tu podano w Specyfikacji Technicznej BCHII 10.00.00 
"Wymagania Og6lne". 
Roboty mozna wykonac r^cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z wymogami 
BHP. 

3.2. Sprz^t do wykonywania robot 

Do wykonania pokrycia dachowego nalezy zastosowac sprz^t zgodny z zaieeeniami produeenta 
zastosowanych materiatow. 

4. Transport 

4.1. Ogolne wymagania dotycz^ce transportu 

Ogolne wymagania dotycz^ce transportu podano Specyfikacji Technicznej BCHII 10.00.00 
„Wymagania Ogolne". 

4.2. Transport i sktadowanie 

Materiaty przeznaczone do pokryc daehowyeh nalezy transportowac i sktadowac w sposob 
wskazany w instrukeji produeenta materiatu przy zachowaniu przepisow podanych w polskieh 
normach i aprobatach ITB. Nalezy pami^tad o zabezpieczeniu izolacji z wetny mineralnej przed 
wp^ywem wody. Materla+y nalezy transportowad w oryginalnych opakowaniach produeenta. 
Roiki papy i folie przewozic krytymi srodkami transportu, uMadaj^e je w pozycji lez^eej najwyzej 
w dw6ch warstwach. 
Materiaty nalezy przechowywac w pomieszczeniach magazynowyeh zakrytych. 

5. Wykonanie robot 

5.1. Ogblne zasady wykonywania rob6t 

Ogblne wymagania dotyczqce wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wyma-
gania Ogblne". 
Roboty pokrywcze powinny bye wykonywane zgodnie z og6lnymi warunkami wykonywania i 
odbioru robdt ogolnobudowlanych wzakresie przepisow BHP i p.poz. 
Roboty termoizolacyjne powinny bye wykonywane w temperaturze dodatnie], w warunkach zi
mowych mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proces6w mokrych. 
Wykonawca przed przyst^pieniem do wykonywania warstw daehowyeh powinien przedstawic 
do akceptacji Inzyniera, projekt organizaeji 1 hannonogram robot uwzgl^dniaj^cy wszystkie wa
runkach w ktdrych b^dq wykonywane roboty. 
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5.2. Przygotowanie podloza 

Wszystkie rury spustowe, rynny nalezy zdemontowac. Rozebrad pas papy w odiegtosci 1m od 
kraw?dzi daehu i obrobki blaeharskie rynnowe, gzymsu i murkow ogniowych 

5.3. Warstwy dachowe 

Kazda warstwa powinna bye ukladana zgodnie z instrukcje producenta materiatu. 

5.4. Obrobki blaeharskie 

Nalezy zapewnic minimalny spadek obrobek wynosz^cy 2%. 
• Obrobki blaeharskie powinny bye dostosowane do wielkosci pochyienia pofaci, 
• Roboty blaeharskie z blachy stalowej oeynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze 

roku, lecz wtemperaturze nie nizszej od -15°C. 
Robot nie mozna wykonywat na oblodzonych podtozach. 

6. Kontrola jakosci 

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci 

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania 
Ogolne". 

6.2. Kontrola jakosci 

Wykonawca obowi^zany jest przed wbudowaniem materiatow przedstawic Inzynierowi do ak-
ceptacji nast?puj^ce dokumenty: 

• projekt warsztatowy wykonania warstw dachowych, 
• aprobaty techniczne, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, itp. wymagane zgodnie z pol-

skimi przepisami, 
« karty katalogowe specyfikacje. 

Kontrola jakosci dostarczonych matehaf6w odbywa si? poprzez sprawdzenie nazwy, typu i 
symbolu materiatu oraz znaku jakoSei zamieszczonego na opakowaniu lub w innym r6wnorz?d-
nym dokumencie. Nalezy sprawdzic na etykiecie produktu czy deklarowane wartoSci sq zgodne 
z wartofeciami wymaganymi w projekcie technicznym. 
Kontrola jakosci robot odbywa si? poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem 
wykonawczym oraz sprawdzenie zgodnosci technologii wykonania rob6t z polskimi normami, 
aprobaty techniczn^ , instrukcje producenta, itp. 
Kontrola wykonania warstw dachowych obejmuje sprawdzenie: 

jakosci i sposobu przygotowania podtoza, 
rownosci powierzchni podto±a / stwierdzonego przy uzyciu taty dtugofeci 2m/, 
prawidtowoSci wykonania spadkow na podstawie dokumentacji projektowej, 
gruboSc i ciegtosc warstw izolacyjnych, 
czy materiat termoizolaeyjny nie ulegt zawilgoeeniu, 
poprawnosc obrobienia naroznikow i przebic, 
kompletnosc i prawidtowosd wykonania i uszczelnienia pay attykach, kominach, kla-
pach, itp., 
poprawnosc t^czenia poszczegolnych materiatow / papa termozgrzewalna, membrana/, 
wymiar6w i odchytek, 
zaktadow i zawini?c, 
wyst?powanie szpar, szczelin, uszkodzeri, 
prawidtowosc wykonania warstw zgodnie z dokumentacji projektow^. 

7. Obmiar Robot 

Jednostke obmiarow^ robbt jest: 
- m^ pokrytej powierzchni, 

8. Odbior robot 
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8.1. Odbidr podloza 

• badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cz^sciowego, podczas su-
chej pogody. przed przyst^pieniem do krycta poJaci dachowych, 

• sprawdzenie rbwno^ci powierzchni podloza nalezy przeprowadzac za pomoc^ laty kon-
trolnej o diugosci 2 m lub za pomocq szablonu z podzialk^ milimetrow^. Przeswit mi^-
dzy sprawdzan^ powierzchni^ a tat^ nie powinien przekroczyc 5 mm. 

8.2. Odbior robot pokrywczych 

• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj^ce, wymagaj^ odbiorow cz^sciowych. Badania 
w czasie odbioru cz^^ciowego nalezy przeprowadzac dia tych robot, do ktorych dost^p 
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. 

Odbior cz^Sciowy powinien obejmowac sprawdzenie: 
• podtoia, 
• jakosci zastosowanych materiatow, 
• dokladnosct wykonania poszczegolnych warstw pokrycia, 
• doktadnosci wykonania obr6bek blacharskich i ich pol^czenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru cz^sciowego powinno bye potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakohczeniu robot, po deszczu. 

Podstaw^ do odbioru robot pokrywczych stanowi^ nast^puj^ce dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy z zapisem stwierdzajqcym odbi6r cz^^ciowy podtoza oraz poszcze

golnych warstw lub fragmentbw pokrycia, 
• zapisy dotycz^ce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-

16 w, 
• protokoty odbioru materiatow i wyrob6w. 

Odbibr kortcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek bla
charskich i poi^czenia ich z urz^dzeniami odwadniaj^cyml, a takze wykonania na pokryciu 
ewentuainych zabezpieczeh eksploatacyjnych. 

8.3. Odbior obrdbek blacharskich: 

• sprawdzenie prawidlowo6ci pol^czert poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania element6w do deskowania lub 6cian, 

sprawdzenie prawidlowoSci spadkow. 

9. Podstawa ptatnosci 

Ogolne wymagania dotycz^ce podstawy p+atnoSci podano BCHII 10.00.00 „ Wymagania Og6l-
ne" . 

9.1. Zasady rozliczenia i pfatnoSci 

Rozliczenie pomi^dzy Zamawiajqcym a Wykonawca za wykonane roboty zostanie dokonana w 
oparciu o wartofee robot okreslon^ po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej i ilosci {m2) faktycznie wykonanych robot zatwierdzonych przez 
Inzyniera, chyba ze umowa stanowi inaczej. 
Rozliczenie zostanie dokonane etapami lub jednorazowo zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
umowie. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 
cena, transport i sMadowanie materiaiow, 
naddatki materiatow na zaktady, odpady, itp., 
montaz, utrzymanie i demontaz rusztowah, 
przygotowanie podbza / wyr6wnanie, oczyszczenie,/ 
montaz obr6bek, wspornikow, kotew, itp., 
utozenie warstw dachowych, poi^czen i uszczelnieh, 
przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych. 
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dostarczenie i obsiuga specjalistycznego sprz^tu do montazu warstw dachowych, 
oczyszczenie terenu robot, w tym z resztek materialow, 
zabezpieczenie wykonanych warstw przed zniszczeniem, 
wykonanie badah i pomiardw zgodnie z dokumentacji projektow^, 
wykonanie projektu montazowego warstw dachowych i obrobek, projektu organizacji i 
harmonogramu robot. 

10. Przepisy zwi£|zane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

Papa asfaltowa na welonie z wfokien szklanych. 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Blacha stalowa ocynkowana z powbk^ organicznq oraz tasma ci?ta z tej 

blachy. 

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolaeji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolaeji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu ( E P S ) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacje. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. Nr92 p02.881) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci. 

PN-B-27620:1998 

PN-61/B-10245 

BN-84/0642-46 

BN-80/B-10240 
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