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I. Nazwa zadania .
Wykonanie remontu budynku
- roboty dekarskie
- roboty malarskie

II. Przedmiot i zakres robót budowlanych .

A ROBOTY DEKARSKIE
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy
temperaturze nie niższej niż + 5°C. Robót pokrywczych nie należy
wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników
atmosferycznych takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie
oraz silny wiatr.
Papę wierzchniego krycia gr. 5,2 mm zgrzewać na całej powierzchni
podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej
zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5-1,0 cm.
Zakłady czołowe zgrzewać na szerokość 15 cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.
Do gruntowania należy używać roztwór asfaltowy.( PN-74/B-24622 )
Wszystkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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B REMONT MALARSKIE
Zakres robót:
- oczyszczenie i zmycie powierzchni przed malowaniem
- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach
- malowanie ścian farbą emulsyjną
- malowanie farbą olejną elementów metalowych
Materiały:
-Farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych
(elewacja)
-Farba ftalowa do wymalowań wewnętrznych

III. Informacja o terenie i placu budowy .
Inwestor przekaże wykonawcy robót na czas wykonania prac plac
budowy oraz wyznaczone pomieszczenie w budynku.

Teren wokół budynku jest równy . Od strony zaplecza teren jest
ogrodzony , z niską i wysoką zielenią .
Przed rozpoczęciem robót wyznaczony plac budowy należy wygrodzić
ogrodzeniem tymczasowym. Ze względu na prowadzenie prac i
korzystanie z ciągów komunikacyjnych w pobliżu pasa drogowego i
należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa przy
wykonywaniu robót.
Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem osoby z uprawnieniami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, z
przestrzeganiem szczególnych warunków bezpieczeństwa .
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IV. Klasyfikacja zamówienia .
Zamówienie sklasyfikowane jest przez Wspólny Słownik
Zamówień ( CPV )
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) następującymi
kodami :
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45442100-8 Roboty malarskie

V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

A. ROBOTY DEKARSKIE Z UŻYCIEM PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
Wymianę pokryć papowych, obróbek blacharskich, należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami sztuki
budowlanej oraz z zachowaniem przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonanie robót dekarskich
- prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić
w temperaturze nie niższej niż 5 0 C,
- podłoże powinno być równe, czyste i suche
- wszelkie pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić
- podłoże należy zagruntować roztworem asfaltowym
- należy stosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr.
5,2 mm modyfikowaną SBS
- Papę nawierzchniową należy zgrzać do podłoża,
ze szczególnym uwzględnieniem zgrzania zakładów. Miarą
jakości zgrzewu jest
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 do 1,0 cm na całej
długości zgrzewu.
- Zakłady czołowe zgrzania szerokości 1 5 cm. Wypływający
asfalt należy
posypać posypką w kolorze papy w celu ochrony przed
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promieniowaniem UV. Na
szerokości planowanego zakładu czołowego posypką na
spodnim pasie należy
podgrzaną palnikiem i lekko wcisnąć szpachelką w masę
asfaltową w celu
zapewnienia właściwego sklejenia papy w złączu.
- Obróbki kominów należy wykonać z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia gr. 5,2 mm modyfikowanej SBS
Powierzchnia komina na której będzie wykonywana obróbka z
papy powinna być zagruntowana emulsją gruntującą.
Obróbkę z papy należy
wyprowadzić minimum 20 cm ponad poziom połaci dachowej.
Na powierzchni
pionowej obróbki z papy należy dodatkowo zamontować listwę
dociskową z blachy
kołkami szybkiego montażu. Styk listwy ze ścian kominową lub
ścianą budynku
należy wypełnić masą trwale plastyczną lub silikonem dekarskim.
- Na stykach ze ścianami i kominami stosować kliny styropianowe
laminowane papą 100 x 100 mm. Papę wierzchnią wywinąć na
całą wysokość ścian attykowych.
- Na kominach papa 10 cm powyżej klina – styk zabezpieczony
listwą aluminiową na kołki rozporowe co 30 cm + silikon dekarski.

B ROBOTY MALARSKIE

Przygotowanie podłoża:
- tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone z
łuszczącej się farby, wykwitów oraz odkurzone, umyte wodą
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy
metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
-elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy,
rdzy i plam tłuszczu.
Kontrola podłoży pod malowanie:
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w
normie PN-B-10100/1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1
m w rozproszonym świetle dziennym lub sztuczny.
Warunki prowadzenia robót malarskich:
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Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać
normom.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy wykonawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty
zgodności wyrobów
z odpowiednia normą lub aprobatą techniczną, termin przydatności do
użycia podany na
opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

VI. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu
robót budowlanych , jeżeli spełnia wymagania Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881 z 30
kwietnia 2004r.) t.j.
1. oznakowany znakiem CE , albo
2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie
wyrobów mających
niewielkie
znaczenie
dla
zdrowia
i
bezpieczeństwa , dla
których producent
wydał
deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej , albo
3. znakowany znakiem budowlanym .
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jeżeli producent mający siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej , dokonał oceny zgodności i wydał , na swoją
wyłączną odpowiedzialność , krajową deklarację zgodności z Polską
Normą wyrobu albo aprobatą techniczną .
Ocena
zgodności
obejmuje
właściwości
użytkowe
wyrobu
budowlanego odpowiednio do jego przeznaczenia , mające wpływ na
spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych .
Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie , na określonym terenie
przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce,
przeznaczony do lokalnego stosowania , zwany dalej „regionalnym
wyrobem budowlanym „ , może być oznakowany
znakiem
budowlanym na wyłączną odpowiedzialność producenta.
O uznaniu , że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem
budowlanym , orzeka w drodze decyzji , na wniosek producenta ,
właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego .
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Oznakowanie
znakiem
budowlanym
regionalnego
wyrobu
budowlanego jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu w/w decyzji
oraz wydaniu przez producenta , na jego wyłączną odpowiedzialność
, oświadczenia , że wyrób budowlany został wytworzony tradycyjnie ,
na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce i nadaje się do stosowania zgodnie z
przeznaczeniem .
Ponadto , przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych należy
:
- stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów .W
instrukcjach tych określono sposób transportu , przechowywania i
składowania wyrobów,
- przestrzegać okresów przydatności do stosowania ,
- przestrzegać przepisów BHP związanych ze stosowaniem
środków szkodliwych ,
- dla wyrobów budowlanych , dla których konieczne jest pobieranie
próbek , w celu weryfikacji ich jakości , należy prace te
prowadzić zgodnie z Polskimi Normami , a w przypadku ich
braku zgodnie z Aprobatami Technicznymi
lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi.

VII. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub
zalecanych
do wykonania robót budowlanych zgodnie z
założoną jakością .
Prace wykonywane będą przy użyciu lekkich narzędzi elektrycznych i
pneumatycznych .
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,
zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on
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zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca
dostarczy
Zamawiającemu
kopie
dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie
dopuszczone do wykonywania robót.

VIII. Odbiory robót budowlanych .
Wszystkie prace ulegające zakryciu muszą podlegać
przez Inspektora ( Inspektorów ) Nadzoru Inwestorskiego.

odbiorom

Podczas procedur odbiorowych należy stosować się do informacji
zawartych w niniejszej Specyfikacji lub do wytycznych zawartych w
Polskich Normach , Aprobatach Technicznych , literaturze technicznej
, instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placówki
naukowe oraz instrukcjach stosowania poszczególnych wyrobów
budowlanych.

Dokumenty odniesienia

PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami)
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano
montażowych wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych budynków.
Minimalne wymagania techniczne.
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69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
ocena
PN-B-32250

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.
Beton zwykły.
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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