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WYMAGANIA OGÓLNE:

– Roboty remontowe pokrycia dachowego

WYMAGANIA OGÓLNE

Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są ogólne wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dla robót
remontowych pokrycia dachowego w Krakowie przy ul. Cystersów 21
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:
1. Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentów przetargowych, które
należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i
stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu
realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych.
Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne
opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.
2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej
wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi.
3. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane
przez Wykonawcę w języku polskim.

Zakres robót objętych w Specyfikacji technicznej:
- Wymiana pokrycia dachowego nad pomieszczeniami myjni, diagnostyki, stacji paliw
- Konserwacja obróbek blacharskich
Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Danych Kontraktowych
(Umowie z Wykonawcą) oraz protokółem, przekaże Wykonawcy teren budowy oraz
następujące dokumenty:
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2. Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji robót konserwacyjno-naprawczych, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ruchu dla
interesantów w czasie trwania realizacji robót budowlanych, w sposób
minimalizujący uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.
Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3. Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
4. Określenia podstawowe:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do
nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót remontowo-budowlanych.
Odpowiednia zgodność - zgodność
wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został kreślony z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót,
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie,
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są
zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi,
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą
techniczną
5. Materiały budowlane:
5.1.
Wymagania podstawowe:
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z
owiązującymi
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa
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dopuszczenia do użycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru
5.2.
Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy
będą
one
potrzebne
do
robót,
były
zabezpieczone
przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane na terenie budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem.
5.3.

Materiały nie spełniające wymogów:

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
6. Sprzęt:
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i
wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi
kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące
zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
7. Transport:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
projektowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
8. Wykonywanie robót:
8.1.
Ogólne zasady wykonywania robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
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Inspektor, poprawione przez W ykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
8.2.
Kontrola jakości robót:
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
8.3.

Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na podstawie
Polskich
Norm,
Aprobat
technicznych,
dokumentów
technicznych.
deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub
Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które
spełniają wymogi Specyfikacji.
Certyfikaty i deklaracje:
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót.
Pozostałe dokumenty:
Do dokumentów budowy zalicza się także:
protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

9. Obmiar robót:
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
Specyfikacjami w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
Książce przedmiarów lub gdzie indziej w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione
według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy
zgodnie z harmonogramem płatności oraz w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawcę lub Inspektora.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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10. Odbiór robót:
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
odbiorowi robót zanikających,
(polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Będzie wykonywany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.)
odbiorowi robót zakrytych,
(jak dla robót zanikających)
odbiorowi końcowemu,
(Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym / ostatecznym i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA
- Roboty pokrywcze
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem

niniejszej

szczegółowej

specyfikacji

technicznej

są

wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich, pokrywczych
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie następujących robót pokrywczych:
- Wymiana pokrycia dachowego
- Malowanie farbami antykorozyjnymi obróbek blacharskich
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
obmiarami i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
2.1

Wszystkie materiały wykorzystane do remontu muszą spełniać obowiązujące

normy

3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy pomocy sprzętu zgodnego z technologią

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni do pokrycia dachowego, oraz
powierzchnia obróbek blacharskich

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych według zasad
określonych w Warunkach Technicznych Odbioru Robót

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego, oraz
malowania obróbek blacharskich
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