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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogólnej ST-0 są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych podczas realizacji zadania: „Remont poszycia dachu zabytkowego
budynku pałacu - „Pałacyk pod Lipami”, SwarzĊdz, ul. PoznaĔska 35”.
Uzupełnieniem WymagaĔ Ogólnych (ST-0) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe
wymagania wykonania i odbioru robót.
JeĪeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania robót
budowlanych brak jest opisu czynnoĞci robót wynikających z projektu wykonawczego, naleĪy przez to
rozumieü, Īe roboty te wykonaü naleĪy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z
wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.
SpecyfikacjĊ Techniczną jako czĊĞü Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleĪy
odczytywaü i rozumieü w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w
pkt. 1.2.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Zakres robót obejmuje:
- demontaĪ starego pokrycia dachowego, obróbek, rur spustowych i orynnowania, parapetów
zewnĊtrznych, ozdobnych szpiców
- prace naprawcze oraz impregnacjĊ istn. wiĊĨby dachowej dostĊpnej po rozbiórce pokrycia
- wykonanie nowego pokrycia
- wykonanie niezbĊdnych izolacji
- montaĪ nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnĊtrznych, rur spustowych wraz z
orynnowaniem, ozdobnych szpiców
- montaĪ ław kominiarskich, stopni kominiarskich oraz płotków Ğniegowych
- niezbĊdne przemurowanie, tynkowanie i malowanie kominów
- wymianĊ kominków wentylacyjnych na nowe systemowe
1.3. OkreĞlenia podstawowe
1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenĊ techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatnoĞü do stosowania w okreĞlonych warunkach, wydany przez jednostkĊ
upowaĪnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z póĨniejszymi zmianami).
2. Certyfikat zgodnoĞci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Īe
zapewniono odpowiedni stopieĔ zaufania, iĪ naleĪycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są
zgodne z okreĞloną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnoĞci wykazuje, Īe zapewniono zgodnoĞü wyrobu z PN
lub aprobatĊ techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu paĔstwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub paĔstwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
4. Dziennik budowy - naleĪy przez to rozumieü dziennik wydany przez właĞciwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji),
stanowiący urzĊdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeĔ i okolicznoĞci
zachodzących w czasie wykonywania robót.
5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór
inwestorski dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w
Dzienniku budowy.
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6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez WykonawcĊ, upowaĪniona do kierowania robotami
i do wystĊpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy
7. KsiĊga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas naleĪy
przez to rozumieü akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąĪkĊ z ponumerowanymi stronami,
słuĪącą do wpisywania przez WykonawcĊ obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeĔ, szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w ksiĊdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
8. Laboratorium - naleĪy przez to rozumieü laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbĊdne do
przeprowadzania koniecznych badaĔ i prób związanych z oceną jakoĞci stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu – opracowanie obejmujące: bilans mocy urządzeĔ
elektrycznych oraz zuĪywających inne rodzaje energii, właĞciwoĞci cieplne przegród budowlanych
zewnĊtrznych, parametry sprawnoĞci energetycznej instalacji i urządzeĔ mających wpływ na
gospodarkĊ cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz dane
wykazujące, Īe przyjĊte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania
dotyczące oszczĊdnoĞci energetycznej.
10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbĊdne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez
Inspektora nadzoru,
11. Odbiór koĔcowy - odbiór polegający na ocenie iloĞci i jakoĞci całoĞci przedmiotu zamówienia oraz
ustaleniu koĔcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków
umowy.
12. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie iloĞci i jakoĞci
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
13. Odpowiednia (bliska) zgodnoĞü - zgodnoĞü wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami
we właĞciwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodnoĞci, zharmonizowanych
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopuĞci taką moĪliwoĞü.
14. Pozwolenie na budowĊ - decyzja administracyjna, na podstawie której moĪna rozpocząü roboty
budowlane.
15. Projektant - uprawniona osoba bĊdąca autorem Dokumentacji Projektowej.
16. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejnoĞci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem iloĞci robót w ustalonych jednostkach pomiarowych.
17. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez
Projektanta poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane.
18. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagaĔ
okreĞlających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych,
opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.
19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoĔczenie przedmiotu umowy,
mierzony od daty rozpoczĊcia do daty zakoĔczenia, przy czym datą zakoĔczenia jest data
uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uĪytkowanie.
20. Umowa – przez umowĊ o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje siĊ do oddania
przewidzianego w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje siĊ do dokonania wymaganych przez właĞciwe
przepisy czynnoĞci związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w
szczególnoĞci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu
i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
21. Wada - jakakolwiek czĊĞü robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest równieĪ kaĪda niekorzystna
i niezamierzona właĞciwoĞü obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego,
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bądĨ jego konserwacjĊ, lub obniĪająca jego estetykĊ albo komfort uĪytkowników, która nie jest
powszechną cechą obiektów budowlanych w tym równieĪ brak osiągniĊcia planowanych
właĞciwoĞci zadania inwestycyjnego pod wzglĊdem uĪytkowym jak i eksploatacyjnym.
22. Wyrób budowlany — naleĪy przez to rozumieü wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z póĨniej. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy. o ocenie zgodnoĞci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całoĞü uĪytkową i mających wpływ na spełnienie wymagaĔ podstawowych o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane.
23. Znak zgodnoĞci - zastrzeĪony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, Īe zapewniono odpowiedni stopieĔ zaufania, iĪ dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z okreĞloną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
1.4.1. Roboty tymczasowe
Wykonawca ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym siĊ do uĪytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbĊdnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót
tymczasowych Zamawiający nie bĊdzie opłacał odrĊbnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający
traktuje miĊdzy innymi elementy organizacji ruchu drogowego, rusztowania.
RównieĪ poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym
zaplecza budowy naleĪą w całoĞci do Wykonawcy.
Koszty związane z robotami tymczasowymi, a niewyszczególnione w oddzielnych pozycjach
przedmiarowych powinny byü ujĊte w cenach jednostkowych robót podstawowych.
1.4.2. Prace towarzyszące
Wykonawca uwzglĊdni realizacjĊ takich prac towarzyszących, jak:
 porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystoĞci na Terenie budowy
 załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, a niewyszczególnione w oddzielnych pozycjach
przedmiarowych winny byü ujĊte w cenach jednostkowych robót podstawowych.
1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek pałacu, dawniej pełniący funkcjĊ pałacyku myĞliwskiego, zlokalizowany jest w obrĊbie starego
zespołu parkowego przy ul. PoznaĔskiej 35 w SwarzĊdzu.
2
Powierzchnia całkowita budynku wynosi około 830 m (bez poddasza).
WysokoĞü budynku do najwyĪszego punktu kalenicy wynosi ok. 10,70 m, do najwyĪszego punktu
baszty – ok. 12,70 m.
Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, Ğciany murowane z cegły, stropy i konstrukcja dachu
drewniane.
Dach ma formĊ dachu mansardowego oraz czĊĞciowo dachu dwuspadowego.
Odkryte elementy wiĊĨby wskazują na dobry stan techniczny elementów konstrukcyjnych dachu.
Istniejące pokrycie dachu wykonane jest z dachówki ceramicznej karpiówki, układanej podwójnie „w
koronkĊ” na łatach drewnianych.
Na obiekcie wystĊpuje równieĪ pokrycie dachu z blachy, prawdopodobnie blachy miedzianej lub
cynkowanej, pomalowanej w kolorze naturalnej wypalanej dachówki.
Obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze dachówki.
Odwodnienie dachu wykonane jest z rynien z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze
dachówki i rur spustowych odprowadzających wody deszczowej z dachów, balkonów i tarasów
budynku. Rury spustowe czĊĞciowo włączone są poprzez wpusty Īeliwne do kanalizacji deszczowej, a
czĊĞciowo odprowadzają wody deszczowe na teren nieutwardzony znajdujący siĊ bezpoĞrednio przy
budynku.
Istniejące kominy murowane z cegły pełnej.
Istniejące okna dachowe są w dobrym stanie technicznym.
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Istniejące lukarny, zarówno okna jak i obudowa zewnĊtrzna drewniana – mocno wyeksploatowane.
1.6. Organizacja robót budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie okreĞlonym w umowie przekaĪe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.
1.6.2. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
OdpowiedzialnoĞü za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr
108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bĊdą wykonywane
na bieĪąco i bĊdą dotyczyü przebiegu robót, stanu bezpieczeĔstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. KaĪdy zapis w Dzienniku Budowy bĊdzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska słuĪbowego. Zapisy bĊdą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpoĞrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy
protokoły i inne dokumenty bĊdą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy naleĪy wpisywaü w szczególnoĞci:
 uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót
 terminy rozpoczĊcia i zakoĔczenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudnoĞci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
 daty zarządzenia wstrzymania robót, jeĪeli takie wystąpią, z podaniem powodu
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, czĊĞciowych i koĔcowych
odbiorów robót
 wyjaĞnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 wyjaĞnienia, uwagi i propozycje Projektanta
 stan pogody i temperaturĊ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
 zgodnoĞü rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
 dane dotyczące czynnoĞci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
 dane dotyczące jakoĞci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaĔ z
podaniem, kto je przeprowadził
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne
informacje o przebiegu robót
 propozycje, uwagi i wyjaĞnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bĊdą przedłoĪone
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania siĊ
KsiĊga obmiaru – w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego
KsiĊga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postĊpu kaĪdego z
elementów robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót
przeprowadza siĊ w sposób ciągły w jednostkach przyjĊtych w przedmiarach robót i wpisuje do KsiĊgi
obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakoĞci materiałów, receptury, robocze
i kontrolne wyniki badaĔ Wykonawcy bĊdą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia JakoĞci. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny byü udostĊpnione na
kaĪde Īyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siĊ, oprócz wymienionych w powyĪszych trzech punktach nastĊpujące
dokumenty:
 pozwolenie na realizacjĊ zadania budowlanego
 protokoły przekazania terenu budowy
 protokoły odbioru robót
 protokoły z narad i ustaleĔ
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bĊdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
ZaginiĊcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bĊdą zawsze dostĊpne dla Inwestora
i przedstawione do wglądu na jego Īyczenie.
1.6.3. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowiązany do opracowania i przekazania
Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastĊpujących dokumentów:
 projektu organizacji robót
 harmonogramu rzeczowo - finansowego robót; ewentualnie, na Īyczenie Inwestora
 planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia, omówionego w pkt. 1.9.3
Projekt organizacji robót powinien zawieraü:
 organizacjĊ wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
 projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną
na potrzeby budowy
 organizacjĊ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, omówione w pkt. 1.10
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakoĞü i terminowoĞü wykonania poszczególnych elementów
robót.
1.6.4. ZgodnoĞü Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania
wyszczególnione w choüby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
W przypadku rozbieĪnoĞci w pierwszej kolejnoĞci Wykonawca powinien kierowaü siĊ zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywaü błĊdów lub opuszczeĔ w dokumentacji, a w
sytuacjach, gdy mogą zaistnieü domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie
powiadomiü Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały bĊdą zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane okreĞlone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST bĊdą uwaĪane za wartoĞci
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okreĞlonego przedziału tolerancji, o ile
takie dopuĞci Projektant.
Przy wykonywaniu robót naleĪy uwzglĊdniaü aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów
oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania siĊ do wszelkich norm, atestów,
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Ğwiadectw dopuszczenia i innych dokumentów
zgodnych z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin waĪnoĞci po wbudowaniu obejmuje co
najmniej okres rĊkojmi.
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy
a). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeĔstwa Terenu Budowy oraz
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aĪ do zakoĔczenia i przejĊcia
przedmiotu zamówienia, a w szczególnoĞci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób
wykonujących czynnoĞci związane z budową i nienaruszalnoĞü ich mienia słuĪącego do pracy, a takĪe
zabezpieczy Teren Budowy przed dostĊpem osób nieupowaĪnionych.
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b). Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieĞci publicznie przed ich rozpoczĊciem w sposób
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloĞciach okreĞlonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treĞü bĊdzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bĊdą utrzymywane przez WykonawcĊ w dobrym stanie przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstĊpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbĊdne do jego funkcjonowania oraz wyposaĪy w odpowiednie obiekty i drogi montaĪowe.
d). Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do
zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Ğcieki itp.
e). Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyü i wydzieliü strefy
niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401).
f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąü teren budowy po zakoĔczeniu kaĪdego elementu robót
i doprowadziü go do stanu pierwotnego po zakoĔczeniu robót i likwidacji terenu budowy.
1.6.6. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronĊ robót i za wszystkie materiały i urządzenia uĪywane do
robót od daty rozpoczĊcia do daty wydania potwierdzenia zakoĔczenia przez Inwestora. Wykonawca
ma obowiązek utrzymywaü roboty do czasu koĔcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie
powinno byü prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez
cały czas do momentu odbioru koĔcowego.
1.7. Ochrona interesów osób trzecich
Projektowana inwestycja bĊdzie wykonywana na terenie naleĪącym do Inwestora. W czasie
prowadzenia robót nie ma potrzeby uzyskania zgody osób trzecich na prowadzenie prac w obrĊbie ich
własnoĞci.
1.8. Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania Robót
W okresie trwania budowy i wykaĔczania Robót Wykonawca bĊdzie podejmowaü wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie siĊ do przepisów i norm dotyczących ochrony Ğrodowiska na terenie
i wokół terenu budowy oraz bĊdzie unikaü uszkodzeĔ lub uciąĪliwoĞci dla osób lub własnoĞci
społecznej i innych, a wynikających ze skaĪenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastĊpstwie
jego sposobu działania.
W okresie trwania budowy i wykoĔczania Robót Wykonawca bĊdzie w szczególnoĞci:
 stosowaü siĊ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880)
 stosowaü siĊ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ğrodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z póĨniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
 stosowaü siĊ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
póĨniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myĞl ustawy wytwórcą
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyĪszym ciąĪy na
nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich
warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami);
 stosowaü siĊ do Rozporządzenia Mĝ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
Ğrodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);
 stosowaü siĊ do Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców Ğcieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania Ğcieków
do urządzeĔ kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).
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1.9. Warunki bezpieczeĔstwa pracy
1.9.1. Ochrona przeciwpoĪarowa
Wykonawca ma obowiązek stosowaü siĊ do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie bezpieczeĔstwa przeciwpoĪarowego. BĊdzie stale utrzymywał sprawne wyposaĪenie
przeciwpoĪarowe w stanie gotowoĞci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeĔstwa
przeciwpoĪarowego, na terenie budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne bĊdą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoĪarowymi, w bezpiecznej
odległoĞci od budynków i składowisk, w miejscach niedostĊpnych dla osób trzecich.
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku poĪaru, który mógłby
powstaü w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników,
pracowników podwykonawców, dostawców bądĨ innych osób Ğwiadczących usługi dla budowy.
1.9.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Zakazuje siĊ stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyĪ nie bĊdą
dopuszczone do uĪycia.
UĪycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany Ğrodowiska lub emitują promieniowanie w iloĞciach
wyĪszych niĪ dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stĊĪeĔ i natĊĪeĔ czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaĪenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi), nie bĊdzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu
i mające byü uĪyte do robót bĊdą miały Ğwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkĊ, jednoznacznie okreĞlające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na Ğrodowisko.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoĔczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą byü dozwolone pod warunkiem, Īe bĊdą spełnione
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uĪyciem takich materiałów Wykonawca musi
uzyskaü aprobatĊ od odpowiednich władz administracji paĔstwowej, jeĞli wymagają tego odpowiednie
przepisy.
1.9.3. BezpieczeĔstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek stosowaü siĊ do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagaĔ w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest
zobowiązany opracowaü i przedstawiü do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zadbaü, Īeby personel nie pracował
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagaĔ
sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowĊ i bĊdzie utrzymywał sprawne wyposaĪenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeĔstwa oraz posiadające aktualne badania techniczne. Zapewni i bĊdzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzĊt i odpowiednią odzieĪ dla
ochrony Īycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeĔstwa
publicznego. W szczególnoĞci Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP
wynikających z:
 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „BezpieczeĔstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);
 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401.);
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).
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Plan bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia powinien zostaü sporządzony zgodnie z w/w rozporządzeniem
i zawieraü takie informacje, jak:
 stosowanie i dostĊpnoĞü Ğrodków pierwszej pomocy
 stosowanie i dostĊpnoĞü Ğrodków ochrony osobistej
 plan działania w przypadku nagłych wypadków
 plan działania w związku z organizacją ruchu
 działania przeciwpoĪarowe
 działania podjĊte w celu przestrzegania przepisów BHP
 zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku
 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi
 inne działania gwarantujące bezpieczeĔstwo ludzi i Robót.
1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych
Wykonawca ma obowiązek opracowaü, uzgodniü i zrealizowaü z Inspektorem nadzoru sposób
zabezpieczenia dróg i chodników podczas wykonywania przedmiotu umowy.
1.11. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika ZamówieĔ (CPV)
Klasyfikacja wg CPV znajduje siĊ w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAĝCIWOĝCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2.1. ħródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeĔ przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Ğwiadectwa badaĔ laboratoryjnych i ewentualnie próbki. PrzyjĊcie na budowĊ materiałów z danego
Ĩródła nie oznacza automatycznie, Īe wszystkie materiały z tego Ĩródła uzyskują zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, Īe materiały uzyskane z dopuszczonego Ĩródła w
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postĊpu robót. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych materiałów z jakichkolwiek
Ĩródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeĔ do robót.
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Wykonawca ma obowiązek wywieĨü z terenu budowy. KaĪdy
rodzaj robót, w którym znajdują siĊ niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc siĊ z jego nie przyjĊciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy bĊdą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakoĞü i właĞciwoĞü do robót
i były dostĊpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania bĊdą
zlokalizowane w obrĊbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie BIOZ lub planie
organizacji terenu budowy albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
WykonawcĊ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĉTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien byü zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustaleĔ w takich dokumentach sprzĊt powinien byü uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoĞü sprzĊtu bĊdzie gwarantowaü przeprowadzenie robót,
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zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umową. SprzĊt bĊdący własnoĞcią Wykonawcy bądĨ wynajĊty do wykonania
robót ma byü utrzymywany w dobrym stanie i gotowoĞci do pracy. BĊdzie on zgodny z normami
ochrony Ğrodowiska i przepisami dotyczącymi jego uĪytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. JeĪeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moĪliwoĞü wariantowego
uĪycia sprzĊtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjĊ przed uĪyciem sprzĊtu. Wybrany sprzĊt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moĪe byü póĨniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzĊt, maszyny,
urządzenia i narzĊdzia niegwarantujące zachowania warunków wykonania przedmiotu umowy zostaną
niedopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ĝRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca ma obowiązek stosowaü siĊ do ustawowych ograniczeĔ obciąĪenia na oĞ przy transporcie
materiałów i wyposaĪenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbĊdne zezwolenia od władz,
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły bĊdzie o kaĪdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakoĞü wykonywanych Robót i przewoĪonych materiałów.
Liczba Ğrodków transportu bĊdzie zapewniaü prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową
ĝrodki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąĪeĔ na osie mogą byü uĪyte przez
WykonawcĊ pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uĪytkowanych odcinków dróg
publicznych, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczające
teren budowy muszą mieü oczyszczone koła w celu usuniĊcia ziemi i błota przed jazdą po drogach
publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinków drogi publicznej,
którą zanieczyĞciły pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców.

5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukoĔczenia przedmiotu zamówienia okreĞlonego w
umowie oraz do usuniĊcia wszelkich wad.
Wykonawca ma obowiązek prowadziü roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w
umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoĞü zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodnoĞü z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za dokładne wyznaczenie wysokoĞci wszystkich elementów
robót, zgodnie z usytuowaniem, wymiarami i rzĊdnymi okreĞlonymi w Dokumentacji projektowej
i naprawi na własny koszt kaĪdy błąd w poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działaĔ do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów, jakie mogą byü uzyskane przez WykonawcĊ i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.
Podczas realizacji Robót Wykonawca bĊdzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz bĊdzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieĞci wszelki
sprzĊt i nadmiar materiałów.
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Wykonawca bĊdzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłuĪej, niĪ jest to konieczne. Podczas
prowadzenia robót budowlanych i wykoĔczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie,
kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia,
wyposaĪenie w obszarze prowadzonych robót.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczeĔ wynikających z prowadzenia Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeĔstwa terenu budowy oraz robót
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aĪ do zakoĔczenia i odbioru koĔcowego
przedmiotu umowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robót bĊdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąü załoĪoną
jakoĞü robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ robót i jakoĞci materiałów.
Inspektor nadzoru moĪe dopuĞciü do stosowania tylko te materiały, które posiadają:


Certyfikat na znak bezpieczeĔstwa wykazujący, ze zapewniono zgodnoĞü z kryteriami technicznymi
okreĞlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właĞciwych przepisów
i dokumentów technicznych

 DeklaracjĊ zgodnoĞci lub certyfikat zgodnoĞci z Polską Normą lub aprobatą techniczną w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeĪeli nie są objĊte certyfikacją
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaĪda partia dostarczona
do Robót bĊdzie posiadaü te dokumenty, okreĞlające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe bĊdą posiadaü w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badaĔ. Kopie wyników tych badaĔ bĊdą dostarczone przez
WykonawcĊ Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagaĔ, bĊdą odrzucone.
Zakazuje siĊ wbudowywania materiałów znajdujących siĊ w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych
Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB.
Przepisy regulujące powyĪsze wymagania:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnoĞci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
póĨniejsze zmiany)
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeĔstwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodnoĞci, wymagaĔ, jakie powinny spełniaü notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodnoĞci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaĪnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 paĨdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaĪnionych do ich wydania (Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375)
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony
nie ustalą innej zasady.
Wyniki obmiaru bĊdą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloĞciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoĔczenia wszystkich robót. BłĊdne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piĞmie.
Obmiar gotowych robót bĊdzie przeprowadzony z czĊstoĞcią wymaganą do celu miesiĊcznej płatnoĞci
na rzecz Wykonawcy.
Obmiary bĊdą prowadzone wg zasad podanych w „ZałoĪeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
7.2. Zasady okreĞlania iloĞci robót i materiałów
DługoĞci i odległoĞci pomiĊdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bĊdą obmierzone poziomo
wzdłuĪ linii osiowej.
3
JeĞli ST właĞciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objĊtoĞci bĊdą wyliczone w m jako
długoĞü pomnoĪona przez Ğredni przekrój.
IloĞci, które mają byü obmierzone wagowo, bĊdą waĪone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzĊt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bĊdą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzĊt pomiarowy zostaną dostarczone przez WykonawcĊ. JeĪeli urządzenia te lub sprzĊt
wymagają badaĔ atestujących to Wykonawca bĊdzie posiadaü waĪne Ğwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe bĊdą przez WykonawcĊ utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady waĪenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnoĞnym wymaganiom ST.
BĊdzie utrzymywaü to wyposaĪenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładnoĞci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas i czĊstotliwoĞü przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bĊdą przeprowadzone przed odbiorem odcinków robót, a takĪe w przypadku wystĊpowania
dłuĪszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza siĊ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza siĊ przed ich zakryciem.

8. ODBIORY
8.1. Procedura przejĊcia robót
Roboty bĊdą przyjĊte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukoĔczone zgodnie z Umową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów:
 odbiór czĊĞciowy robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiór etapowy robót uzgodniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym,
 odbiór koĔcowy przedmiotu umowy
 odbiór ostateczny – pogwarancyjny
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8.2. Odbiór czĊĞciowy robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorom czĊĞciowym podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbioru czĊĞciowego
dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane czĊĞciowo roboty pozostają pod kontrolą Wykonawcy, do czasu
odbioru koĔcowego. Nie dopuszcza siĊ przejĊcia czĊĞci robót, w rozumieniu art. 654 k.c.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie iloĞci i jakoĞci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających
i ulegających zakryciu bĊdzie dokonywany w czasie umoĪliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postĊpu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
GotowoĞü danej czĊĞci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór bĊdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
póĨniej jednak niĪ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakoĞü i iloĞü robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badaĔ kontrolnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub
zanikających, a postĊp prac uniemoĪliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma
prawo nakazaü Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów robót na koszt Wykonawcy.
8.3. Odbiór koĔcowy robót
Odbiór koĔcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloĞci,
jakoĞci i wartoĞci. Całkowite zakoĔczenie robót oraz gotowoĞü do odbioru koĔcowego bĊdzie
stwierdzona przez WykonawcĊ wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piĞmie o tym fakcie Zamawiającego. W terminie okreĞlonym przez Zamawiającego po uprzednim
otrzymaniu kompletnych dokumentów do odbioru koĔcowego, rozpoczną siĊ czynnoĞci odbiorowe.
8.4. Odbiór etapowy robót
Odbiór etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloĞci
i wartoĞci. ZakoĔczenie danego etapu robót oraz gotowoĞü do takiego odbioru bĊdzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piĞmie o
tym fakcie Zamawiającego. IloĞü robót oraz zgodnoĞü z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów przedstawionych przez WykonawcĊ i w oparciu o przeprowadzoną wizjĊ
lokalną, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.
8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotowaü m. innymi nastĊpujące dokumenty:
w formie papierowej i elektronicznej
 OĞwiadczenie kierownika budowy o zgodnoĞci wykonania robót budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowĊ, o doprowadzeniu do naleĪytego stanu i porządku
terenu budowy
 DokumentacjĊ powykonawczą, tj. dokumentacjĊ projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzoną przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentacjĊ projektową dodatkową,
jeĞli została sporządzona w trakcie realizacji umowy
 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne)
 Protokoły wszystkich odbiorów czĊĞciowych robót zanikających i ulegających zakryciu
 Receptury i ustalenia technologiczne, jeĞli takie były
 Dziennik budowy i KsiĊgĊ obmiarów (oryginały)
 Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST
 Wyniki badaĔ stopnia zagĊszczenia gruntu zasypki wykopów
 Deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeĔstwa, zgodnie z ST
 Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciĞnienia przewodów tłocznych (ciĞnieniowych)
 Protokoły uruchomienia skutecznoĞci działania wentylacji i klimatyzacji
 Protokoły wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych
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ZaĞwiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów uĪytych do prób
analizy wody
 Geodezyjną inwentaryzacjĊ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe
i potwierdzenie pomiaru branĪowego)
 KopiĊ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 Sprawozdanie techniczne
 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeĔ
 ĝwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
 Protokoły odbiorów gestorów mediów (energia, woda i kanalizacja, teletechnika)
 Decyzja o bezwarunkowym udzieleniu pozwolenia na uĪytkowanie,
W przypadku stwierdzenia, Īe pomimo zgłoszenia roboty nie zostały zakoĔczone lub, Īe dostarczona
dokumentacja jest niekompletna, Zamawiający pisemnie powiadomi WykonawcĊ o odmowie
rozpoczĊcia czynnoĞci odbiorowych. Po rzeczywistym zakoĔczeniu robót i dostarczeniu kompletnej
dokumentacji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru koĔcowego.
Odbiór robót polegaü bĊdzie na porównaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz
odbiorze jakoĞciowym tych prac.
Odbioru koĔcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale
Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy i kierowników robót . W przeciągu trzech dni komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakoĞciowej na podstawie przedłoĪonych dokumentów, wyników
badaĔ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoĞci wykonania robót ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi, o ile umowa nie okreĞli innych terminów.
W toku odbioru koĔcowego, komisja zapozna siĊ z realizacją ustaleĔ przyjĊtych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych
i wykoĔczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoĞci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞü robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi
normami z uwzglĊdnieniem tolerancji i nie ma wiĊkszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartoĞü wykonywanych robót w stosunku do wymagaĔ przyjĊtych w
dokumentach umowy.
8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuniĊciem wad
zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbĊdzie siĊ na zasadach Odbioru koĔcowego,
przed terminem upływu okresu gwarancji jakoĞci.


9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
Podstawą płatnoĞci jest cena jednostkowa skalkulowana przez WykonawcĊ za jednostkĊ obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjĊtą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatnoĞci jest wartoĞü (kwota) podana przez WykonawcĊ
i przyjĊta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji bĊdzie uwzglĊdniaü wszystkie czynnoĞci, wymagania i badania składające
siĊ na jej wykonanie, okreĞlone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe bĊdą obejmowaü:
 robociznĊ bezpoĞrednią wraz z narzutami
 wartoĞü zuĪytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
 wartoĞü pracy sprzĊtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzĊtu na Teren budowy i z
powrotem, montaĪ i demontaĪ na stanowisku pracy)
 koszty poĞrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy,

REMONT POSZYCIA DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAŁACU - „PAŁACYK POD LIPAMI”
SWARZĉDZ, UL. POZNAēSKA 35

Specyfikacja ogólna










ST-0/ 16

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w
przedmiarze, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy, opłaty za dzierĪawĊ placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiĊbiorstwa Wykonawcy
wykonanie niezbĊdnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych
obsługĊ geodezyjną
wywóz odpadów
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia.
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpiü w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądĨ przyjĊcia wynagrodzenia ryczałtowego.
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie naleĪy wliczaü
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacja Techniczna w róĪnych miejscach powołuje siĊ na Polskie Normy (PN), przepisy branĪowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. NaleĪy je traktowaü jako integralną czĊĞü i naleĪy je czytaü łącznie z
Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one wystĊpowały. Rozumie siĊ, iĪ Wykonawca jako
profesjonalny przedsiĊbiorca budowlany zna ich zawartoĞü i wymagania. Zastosowanie bĊdą miały
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, Īe ich tytuły
i numery zostały opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno
paĔstwo członkowskie Unii Europejskie przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty bĊdą
wykonywane w bezpieczny sposób, ĞciĞle w zgodzie z normami jw.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu
robót okreĞlonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowieĔ na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.
Oznacza to, Īe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartoĞcią i wymaganiami tych norm
i przepisów, a w szczególnoĞci:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z
póĨniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717 wraz z póĨniejszymi zmianami)
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z
póĨniejszymi zmianami)
4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeĔstwa pracy i ochrony zdrowia.
5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków,
jakim powinny odpowiadaü budynki i ich sytuowanie z póĨn. zmianami
6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy przy rĊcznych pracach transportowych
7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póĨniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z póĨn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póĨniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz
z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
11. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 r. w
sprawie okreĞlenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych
12. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z póĨn. zmianami – ustawa Prawo ochrony Ğrodowiska
13. Rozporządzenie Ministra Ochrony ĝrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeĞnictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartoĞci stĊĪeĔ substancji zanieczyszczających w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355).
14. Rozporządzenie Ministra Ochrony ĝrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeĞnictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Ğrodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów okreĞlonych prawem polskim.
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót
rozbiórkowych podczas realizacji zadania: „Remont poszycia dachu zabytkowego budynku pałacu „Pałacyk pod Lipami”, SwarzĊdz, ul. PoznaĔska 35”.
1.2. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe, uĪyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i okreĞleniami zawartymi w ST-0.
1.3. Zakres robót objĊtych ST
Roboty rozbiórkowe naleĪy wykonaü przed rozpoczĊciem właĞciwych robót budowlanych.
W zakres robót rozbiórkowych i demontaĪowych wchodzą:
- tymczasowy demontaĪ elementów mocowanych do dachu
- demontaĪ kominków wentylacyjnych
- demontaĪ starego pokrycia dachowego, obróbek, rur spustowych i orynnowania
- demontaĪ ołacenia i deskowania dachu
- demontaĪ parapetów zewnĊtrznych, ozdobnych szpiców
- rozbiórka kominów w czĊĞci ponad dachem i czĊĞciowo poniĪej dachu
- demontaĪ okien i obicia Ğcian istn. lukarny
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania, zgodnoĞü z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAĝCIWOĝCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Nowe materiały nie wystĊpują.
Obróbki blacharskie dachu po demontaĪu naleĪy zabezpieczyü do czasu wykonania nowych
elementów, na wzór istniejących.
Elementy mocowane na dachu (np. anteny) przeznaczone do tymczasowego demontaĪu, naleĪy
zabezpieczyü na czas prowadzenia prac budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĉTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzĊtu podano w ST - Wymagania ogólne.
Roboty związane z rozbiórką bĊdą wykonywane rĊcznie. Wykonawca powinien posługiwaü siĊ
narzĊdziami rĊcznymi zapewniającymi spełnienie wymogów jakoĞciowych, iloĞciowych i wymogów
bezpieczeĔstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót drobny sprzĊt nie moĪe powodowaü uszkodzeĔ
pozostałych, nierozbieranych elementów.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ĝRODKÓW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywaü siĊ z zachowaniem wszelkich Ğrodków
ostroĪnoĞci i bezpieczeĔstwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Transport powinien byü jak okreĞlono w specyfikacji, bądĨ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.
Roboty rozbiórkowe obejmują usuniĊcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.
Materiały z rozbiórek stałych naleĪy wywieĨü na wysypisko. Materiały z rozbiórek tymczasowych
przechowaü w bezpiecznym miejscu do czasu ponownego ich wbudowania.

6. KONTROLA JAKOĝCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakoĞci robót podano w ST-0.
Kontrola jakoĞci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoĞci wykonania robót rozbiórkowych
i demontaĪowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.
Obmiar robót okreĞla iloĞü wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejĊcia podano w ST-0.
Obmiar robót okreĞla iloĞü wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
IloĞü robót oblicza siĊ według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglĊdnieniem wymagaĔ technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiĊdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora
nadzoru i muszą posiadaü waĪne certyfikaty legalizacji.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
Ogólne wymagania dotyczące płatnoĞci podano w ST-0.
PłatnoĞü naleĪy przyjmowaü zgodnie z obmiarem i oceną jakoĞci robót, w oparciu o wyniki pomiarów
i badaĔ, według warunków Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: „Remont poszycia dachu zabytkowego budynku pałacu - „Pałacyk pod Lipami”,
SwarzĊdz, ul. PoznaĔska 35”
2. umowa zawarta pomiĊdzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego
3. dokumentacja ww. zadania
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4. normy
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wykonanie robót musi byü zgodne z niĪej wymienionymi rozporządzeniami i ustawami:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne
przepisy bezpieczeĔstwa i higieny pracy.
2. BezpieczeĔstwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003 r.
3. Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
4. Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z póĨn. zmianami
5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moĪe przekazywaü
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebĊdącymi przedsiĊbiorcami, do
wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 28
maja 2002 r. (poz. 686)
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów okreĞlonych prawem polskim.
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prac
naprawczych podczas realizacji zadania: „Remont poszycia dachu zabytkowego budynku pałacu „Pałacyk pod Lipami”, SwarzĊdz, ul. PoznaĔska 35”.
1.2. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe, uĪyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i okreĞleniami zawartymi w ST-0.
1.3. Zakres robót objĊtych ST
Prace naprawcze obejmują:
- wymurowanie na nowo uprzednio rozebranych czĊĞci kominów, wraz z czapami
- ocieplenie, otynkowanie i malowanie kominów
- wykonanie nowej obudowy lukarny, obróbek z blachy powlekanej, montaĪ w lukarnie nowych okien
drewnianych, na wzór istniejących
- zabudowĊ otworów w dachu powstałych po likwidacji okien
- wymianĊ uszkodzonych elementów wiĊĨby dachowej, dostĊpnych po rozbiórce pokrycia
- oczyszczenie i impregnacjĊ dostĊpnych po rozbiórce pokrycia elementów wiĊĨby dachowej
- naprawĊ tynków uszkodzonych podczas prac budowlanych
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania, zgodnoĞü z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAĝCIWOĝCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót bĊdących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
- bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
- blacha stalowa powlekana, zabezpieczona obustronnie warstwą alucynku, grub. blachy 0,6 mm,
produkt referencyjny: TATA, COLORCOAT HPS200 ULTRA, kolor szary RAL 9023 – lub równowaĪny
- cegła budowlana klinkierowa
- cegła budowlana pełna
- deski iglaste nasycone
- okna drewniane lukarny, wykonane na wzór istniejących
- Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna do zabudowy otworów od wewnątrz
- Płyta styropianowa do izolacji termicznej Ğcian
- Płyta z wełny mineralnej do izolacji termicznej dachu
- Płyta z wełny mineralnej grub. 10 cm - do izolacji kominów
- zaprawa cem.-wap.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĉTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzĊtu podano w ST - Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakoĞü i Ğrodowisko wykonywanych robót.
Na Īądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ĝRODKÓW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.
Do transportu materiałów, sprzĊtu budowlanego i urządzeĔ stosowaü sprawne technicznie Ğrodki
transportu.
ĝrodki transportu powinny zabezpieczaü załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.
5.2 Opis robót
WiĊĨba dachowa
Po demontaĪu pokrycia naleĪy dokonaü kontroli stanu zachowania krokwi oraz pozostałych widocznych
elementów wiĊĨby, zwłaszcza w obrĊbie okapu. W razie stwierdzenia uszkodzeĔ naleĪy wymieniü
czĊĞci wiĊĨby.
DostĊpną po rozbiórce pokrycia drewnianą konstrukcjĊ dachu naleĪy oczyĞciü i zaimpregnowaü
Ğrodkiem grzybobójczym i ppoĪ.
Lukarna
NaleĪy wykonaü nowe pełne deskowanie istniejącej lukarny, wykonaü okładzinĊ jej Ğcian z blachy
miedzianej gr. 0,6 mm na podwójny rąbek stojący, zamontowaü nowe okna drewniane, na wzór
istniejących.
Kominy
NaleĪy wymurowaü na nowo istniejące kominy wentylacyjne i dymowe z cegły pełnej ceramicznej,
czĊĞciowo poniĪej dachu i w całoĞci ponad dachem. Kominy zakoĔczyü czapką kominową z cegły
klinkierowej w kolorze naturalnie wypalanej cegły, odtwarzając formĊ rozebranych kominów.
NaleĪy bezwzglĊdnie zachowaü istniejący przekrój przewodów.
Przemurowane kominy ociepliü warstwą wełny min. grub. 10 cm i otynkowaü. Pomalowaü farbą
wapienną w kolorze złamanej bieli.
Zabudowa otworów w dachu
Po likwidacji okien dachowych naleĪy zabudowaü pozostałe otwory, uzupełniając warstwy oraz
wykaĔczając od strony poddasza zgodnie ze stanem istniejącym.
Naprawa tynku
W razie uszkodzenia podczas prac demontaĪowych tynku i termoizolacji, naleĪy wykonaü uzupełnienia,
doprowadzając elewacjĊ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOĝCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakoĞci robót podano w ST-0.
Badania jakoĞci robót w czasie ich realizacji naleĪy wykonywaü zgodnie z wytycznymi właĞciwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów
i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.
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Obmiar robót okreĞla iloĞü wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejĊcia podano w ST-0.
Obmiar robót okreĞla iloĞü wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
IloĞü robót oblicza siĊ według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglĊdnieniem wymagaĔ technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiĊdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora
nadzoru i muszą posiadaü waĪne certyfikaty legalizacji.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
Ogólne wymagania dotyczące płatnoĞci podano w ST-0.
PłatnoĞü naleĪy przyjmowaü zgodnie z obmiarem i oceną jakoĞci robót, w oparciu o wyniki pomiarów
i badaĔ, według warunków Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: „Remont poszycia dachu zabytkowego budynku pałacu - „Pałacyk pod Lipami”,
SwarzĊdz, ul. PoznaĔska 35”
2. umowa zawarta pomiĊdzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego
3. dokumentacja ww. zadania
4. normy
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
NajwaĪniejsze normy:
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
3. BN-79/7150-01
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
4. PN-B-05000:1996
Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
5. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogieĔ wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania
6. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dĨwiĊkochłonne uĪywane w budownictwie.
WskaĨnik pochłaniania dĨwiĊku
7. PN-EN 1602: 1999
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreĞlanie gĊstoĞci
pozornej
8. PN-EN 1604+AC: 1999
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreĞlanie stabilnoĞci
wymiarowej w okreĞlonych temperaturowych i wilgotnoĞciowych
9. PN-EN 822:1998
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreĞlanie długoĞci
i szerokoĞci
10. PN-EN 823: 1998
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreĞlanie gruboĞci
11. PN-EN 824:1998
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreĞlanie prostokątnoĞci
12. PN-EN 825: 1998
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreĞlanie płaskoĞci
13. PN-93/S-02862
- Ochrona przeciwpoĪarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnoĞci materiałów budowlanych
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14. PN-B-79405:1997
- Płyty gipsowo-kartonowe
15. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
16. Instrukcje producentów
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów okreĞlonych prawem polskim.
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prac
pokrywczych podczas realizacji zadania: „Remont poszycia dachu zabytkowego budynku pałacu „Pałacyk pod Lipami”, SwarzĊdz, ul. PoznaĔska 35”.
1.2. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe, uĪyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i okreĞleniami zawartymi w ST-0.
1.3. Zakres robót objĊtych ST
- wykonanie nowego pokrycia – z dachówki oraz z blachy powlekanej
- wykonanie niezbĊdnych izolacji
- montaĪ nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnĊtrznych, rur spustowych wraz z
orynnowaniem, ozdobnych szpiców
- montaĪ ław kominiarskich, stopni kominiarskich oraz płotków Ğniegowych
- montaĪ dachówek z kominkami wentylacyjnymi i elastycznymi rurami przyłączeniowymi
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania, zgodnoĞü z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAĝCIWOĝCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót bĊdących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
- aluminiowa uszczelka wentylująca kalenicĊ
- blacha stalowa powlekana, zabezpieczona obustronnie warstwą alucynku, grub. blachy 0,6 mm,
produkt referencyjny: TATA, COLORCOAT HPS200 ULTRA, kolor szary RAL 9023 – lub równowaĪny
- Czyszczak (rewizja) Īel. kanal. Ø 150 mm
- dachówka ceramiczna karpiówka
- Dachówka z kominkiem wentylacyjnym z elastyczną rurą przyłączeniową
- folia dachowa z tworzywa sztucznego
- gąsiory dachowe ceramiczne
- grzebieĔ wentylacyjny okapu
- klamry do łączenia płotków
- ławy kominiarskie
- okna drewniane
- płotki przeciwĞniegowe
- Podrynniki Īel. dł. 1000 mm
- rura deszczowa Īeliwna
- rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej obustronnie, grub. 0,6 mm, z
pojedynczych członów składanych w elementy wieloczłonowe; produkt referencyjny: GALECO
LUXOCYNK, RAL 9023, szary - lub równowaĪny
- rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej obustronnie, grub. 0,6 mm, z
pojedynczych członów składanych w elementy wieloczłonowe; produkt referencyjny: GALECO
LUXOCYNK, RAL 9023, szary - lub równowaĪny
- siatka systemowa, zabezpieczająca rynnĊ przed liĞümi
- stopnie kominiarskie
- szpic z tytancynku
- wentylator sufitowy łazienkowy
- Włóknina syntetyczna
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĉTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzĊtu podano w ST - Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakoĞü i Ğrodowisko wykonywanych robót.
Na Īądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ĝRODKÓW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.
Do transportu materiałów, sprzĊtu budowlanego i urządzeĔ stosowaü sprawne technicznie Ğrodki
transportu.
ĝrodki transportu powinny zabezpieczaü załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.
5.2 Opis robót
Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej
Układ projektowanych warstw dachowych:
1.
WiĊĨba dachowa drewniana – istniejąca, bez zmian
2.
Folia dachowa wstĊpnego krycia - wysokoparoprzepuszczalna, hydroizolacyjna
3.
Kontrłaty 25x50 mm, rozstaw dostosowany do rozstawu krokwi
4.
Łaty 40x60 mm, załoĪony rozstaw co 25 cm (rozstaw naleĪy dostosowaü do
zaleceĔ wybranego producenta dachówki)
5.
Dachówka ceramiczna karpiówka, układana podwójnie w „koronkĊ” – kolor
naturalnie wypalanej cegły
NaleĪy wykonaü krycie podwójne „w koronkĊ”.
Krycie naleĪy zacząü od ułoĪenia w okapie podwójnej warstwy dachówek, pod którą podłoĪyü
dodatkowo deskĊ okapową. Na desce okapowej przybiü pierwszą łatĊ wyrównawczą. Dolna czĊĞü
dachówki musi bezwzglĊdnie wystawaü za blachĊ okapową dla zachowania odpowiedniej szczelnoĞci
pokrycia.
Wykonaü łaty 40x60 mm w rozstawie co 25 cm.
Wszystkie elementy drewniane dachu naleĪy poddaü impregnacji Ğrodkami grzybobójczymi i ppoĪ.
Na kaĪdej łacie zawiesiü 2 warstwy dachówek. Dachówką naleĪy dojĞü do kalenicy dachu zostawiając
szczelinĊ wentylacyjną szerokoĞci minimum 3 cm po kaĪdej stronie połaci. Ostatni rząd dachówek
przykryü w kalenicy gąsiorami.
Krycie kalenicy naleĪy wykonaü gąsiorami układanymi na sucho. W kalenicy wykonaü łatĊ kalenicową
mocowaną równolegle do okapu mocowanych przy uĪyciu wsporników łaty kalenicowej. Gąsiory
układaü na łacie z zachowaniem niezbĊdnego przewietrzania. Gąsiory naleĪy nasunąü na siebie
zgodnie z wytycznymi producenta dachówki (minimum 40 mm).
NaleĪy wykonaü wentylacjĊ połaci w kalenicy dachu z wykorzystaniem aluminiowej uszczelki
2
wentylującej kalenicy (przekrój wentylacyjny LQ=160cm /mb na dwie strony dachu).
Gąsiory naleĪy wykorzystaü równieĪ do krycia naroĪy połaci dachowych.
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Wszystkie wyprowadzone ponad dach kanały wentylacyjne wykonane w rur blaszanych naleĪy zastąpiü
rozwiązaniem systemowym z wykorzystaniem dachówki wentylacyjnej z elastyczna rurą
przyłączeniową. W jednym z pomieszczeĔ zamontowaü wentylator łazienkowy sufitowy.
Uszczelniü styki dachówki ceramicznej z obróbką blacharską poprzez zastosowanie taĞm systemowych
producenta.
NaleĪy zapewniü prawidłową wentylacją połaci dachowej nawiew przy okapie, wywiew w czĊĞci
kalenicowej.
Pokrycie dachu z blachy stalowej
Układ projektowanych warstw dachowych:
1.
WiĊĨba dachowa drewniana – istniejąca, bez zmian
2.
Folia dachowa wstĊpnego krycia - wysokoparoprzepuszczalna, hydroizolacyjna
3.
Kontrłaty 25x50 mm, rozstaw dostosowany do rozstawu krokwi
4.
Pełne deskowanie, gr. 25 mm
5.
Warstwa rozdzielająca, siatka z tworzywa sztucznego lub włóknina
Pokrycie dachu blachą stalową powlekaną, z obustronną warstwą, zabezpieczającą z
6.
alucynku (95% cynku, 5% aluminium) gruboĞü 0,6 mm, krycie na rąbek stojący
Produkt referencyjny: TATA, COLORCOAT HPS200 ULTRA, kolor szary RAL 9023 – lub
równowaĪny

Arkusze blachy układaü łącząc je miĊdzy sobą na rąbki stojące, zaginając krawĊdzie obu arkuszy. Do
mocowania blach płaskich do poszycia dachu uĪyü specjalnych uchwytów.
ZwieĔczenia wieĪyczek stanowią szpice ozdobne, które naleĪy zdemontowaü i odtworzyü z tytancynku.
NaleĪy zapewniü prawidłową wentylacją połaci dachowej nawiew przy okapie, wywiew w czĊĞci
kalenicowej.
Obróbki blacharskie
Wszystkie obróbki wykonaü z blachy stalowej powlekanej, zabezpieczonej obustronnie warstwą
alucynku, grub. blachy 0,6 mm.
Wykonaü nowe pasy nadrynnowe z połączeniami na rąbek stojący; pod dachówkami równieĪ rąbek
stojący.
Wykonaü kosze kryte arkuszami blachy stalowej powlekanej na pełnym deskowaniu, z zakładem min.
12 cm. Po bokach rąbki stojące (dla wytworzenia koryta), wzdłuĪ - rąbki leĪące.
Wykonaü obróbki przy kominach z blaszanego kołnierza z blachy stalowej powlekanej. Miejsca
połączeĔ uszczelniü. Dolną czĊĞü kołnierza naleĪy wysunąü nad połaü dachową.
Wykonaü parapety zewnĊtrzne z blachy stalowej powlekanej i okapniki lukarn, obróbki blacharskie
gzymsów.
Obróbki na połączeniu pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej z dachem krytym blachą stalową
powlekaną na rąbek stojący.
GeometriĊ obróbek dostosowaü na roboczo w trakcie realizacji robót do warunków rzeczywistych.
Odwodnienie dachu
Odwodnienie dachu naleĪy wykonaü w całoĞci jako systemowe, w oparciu o wytyczne wybranego
producenta.
NaleĪy wykonaü:
 nowe pasy nadrynnowe z blachy stalowej powlekanej, zabezpieczonej warstwą alucynku
(95%cynku, 5% aluminium), na deskowaniu szerokoĞci ok. 20 cm
 rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej obustronnie, grub. 0,6 mm, z
pojedynczych członów składanych w elementy wieloczłonowe, łączone wg wytycznych wybranego
producenta systemu odwodnieniowego dachu. Rynny naleĪy mocowaü wg wytycznych wybranego
producenta systemu odwodnieniowego dachu, w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ 50 cm. Rynny
zabezpieczyü przed liĞümi siatką systemową.
 rury spustowe wykonaü jako systemowe rozwiązanie, łącznie z całym orynnowaniem, z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej, grub. 0,6 mm, wykonaü szczelne połączenie z odpływem
Īeliwnym do kanalizacji, w poziomie terenu. Rury spustowe wykonywaü z pojedynczych członów
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składanych w elementy wieloczłonowe mocowanych do Ğciany uchwytami w odstĊpach nie
wiĊkszych niĪ 3 m.
W przypadku braku Īeliwnych czĊĞci orynnowania w dolnej czĊĞci rur spustowych dochodzących do
poziomu gruntu naleĪy wykonaü nowe Īeliwne odcinki rur spustowych wraz z rewizjami.
Rynny spustowe niewłączone do kanalizacji zakoĔczyü podrynnikiem Īeliwnym i odprowadziü od Ğciany
budynku.
Wykonaü konserwacjĊ Īeliwnych podejĞü kanalizacji deszczowej (uzupełnienie, czyszczenie,
malowanie).
Mocowanie rynien i rur spustowych naleĪy wykonaü za pomocą haków i uchwytów wykonanych
systemowych, danego producenta kompletnego systemu odwodnienia dachu.
Nowe rynny montowaü w tej samej lokalizacji, co istniejące, zachowując kierunki spadków do
projektowanych rynien oraz normowe minimalne spadki rynien.
Elementy ozdobne
ZwieĔczenia wieĪyczek stanowią szpice ozdobne, które naleĪy odtworzyü z tytancynku, na wzór
istniejących.

6. KONTROLA JAKOĝCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakoĞci robót podano w ST-0.
Badania jakoĞci robót w czasie ich realizacji naleĪy wykonywaü zgodnie z wytycznymi właĞciwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów
i systemów technologicznych.
 Badanie prawidłowoĞci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich
- Sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego robót – badanie polega na oglĊdzinach i stwierdzeniu
wystĊpowania takich wad, jak: dziury, pĊkniĊcia, nieprostopadłoĞci szwów do okapu,
odchylenia rąbków od linii prostej itp.
- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia
i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą
- Sprawdzenie szczelnoĞci pokrycia – badanie naleĪy przeprowadziü w wybranych przez komisjĊ
miejscach spoĞród szczególnie naraĪonych na zatrzymywanie siĊ i przeciekanie wody. JeĪeli
nie ma warunków, aby sprawdzenie to moĪna było przeprowadziü po deszczu, naleĪy wybrane
miejsca poddawaü przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu
i obserwowaü, czy spływająca woda nie zatrzymuje siĊ na powierzchni pokrycia i czy nie
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleĪy oznaczyü w sposób
umoĪliwiający ich odszukanie po wyschniĊciu pokrycia.
 Badania techniczne naleĪy przeprowadziü w czasie odbioru czĊĞciowego i koĔcowego robót.
 Badania odbioru czĊĞciowego naleĪy przeprowadziü tylko w odniesieniu do tych robót, do których
dostĊp póĨniejszy jest niemoĪliwy lub utrudniony. Wyniki badaĔ naleĪy wpisaü do dziennika
budowy.
 Badanie robót blacharskich naleĪy przeprowadzaü podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie niĪszej niĪ -5 ºC.
 Przed przystąpieniem do badaĔ technicznych naleĪy sprawdziü na podstawie protokołów lub
zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoĪe nadawało siĊ do wykonywania robót
blacharskich.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.
Obmiar robót okreĞla iloĞü wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
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Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejĊcia podano w ST-0.
Obmiar robót okreĞla iloĞü wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
IloĞü robót oblicza siĊ według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglĊdnieniem wymagaĔ technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiĊdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora
nadzoru i muszą posiadaü waĪne certyfikaty legalizacji.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
Ogólne wymagania dotyczące płatnoĞci podano w ST-0.
PłatnoĞü naleĪy przyjmowaü zgodnie z obmiarem i oceną jakoĞci robót, w oparciu o wyniki pomiarów
i badaĔ, według warunków Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: „Remont poszycia dachu zabytkowego budynku pałacu - „Pałacyk pod Lipami”,
SwarzĊdz, ul. PoznaĔska 35”
2. umowa zawarta pomiĊdzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego
3. dokumentacja ww. zadania
4. normy
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
NajwaĪniejsze normy:
1. PN-71/B-10241
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania
przy odbiorze.
2. PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.
Badania.
3. PN-EN 506:2002
Wyroby do pokryü dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonoĞnych z blachy miedzianej lub cynkowej
4. PN-EN 504:2002
Wyroby do pokryü dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłoĪu
5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
6. Instrukcje producentów
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów okreĞlonych prawem polskim.
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