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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
ramach zadania:

Naprawa pokryć dachowych wykonanych w technologii membrany dachowej PCV,
na budynkach szkoły – Stronie Śląskie, ul. Kościuszki Nr 57, działka Nr 556
-

Planowany zakres robót budowlanych:
wymiana obróbek blacharskich murków ogniowych, z uzupełnieniem zaprawą murków ogniowych,
remont tynków i betonowych czap kominowych, na murowanych kanałach wentylacyjnych,
wymiana instalacji odgromowej,
wymiana wyłazu dachowego,
prace remontowe i naprawcze na stalowych kanałach wentylacji grawitacyjnej,
prace remontowe i naprawcze na żeliwnych kanałach wentylacji pionów kanalizacyjnych,
prace remontowe i naprawcze na obróbkach pasów nadrynnowych i obróbkach dociskowych
membranę PCV do ścian,
naprawa membrany PCV w miejscu zerwanego pokrycia,
wzmocnienie i dodatkowe kołkowanie istniejącej izolacji ze styropianu i istniejącej membrany PCV,
remont pokryć dachowych z membran PCV na budynkach szkoły, przy zastosowaniu płynnych
membran poliuretanowych,
montaż kanałów wentylacyjnych z PCV,

Kody CPV
W zakresie robót zgodnie z CPV wchodzą kody:
45000000-7 Roboty budowlane:
- 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne – Obróbki blacharskie,
- 45410000-4 – Tynkowanie – tynki zwykłe,
- 45442100-8 – Roboty malarskie,
- 45432100-5 – Membrany z żywic poliuretanowych,

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych dotyczących zadania „Naprawa pokryć dachowych wykonanych w
technologii membrany dachowej PCV, na budynkach Szkoły Podstawowej” – Stronie Śląskie, ul.
Kościuszki Nr 57, działka Nr 556.

1.2 Specyfikacja techniczna i zakres jej zastosowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem:


Przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny
przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu,
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Umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy
podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg),



Wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy
wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.

1.3 Podstawy prawne stosowania specyfikacji.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika z przepisów:


Ustawa o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998r., poz. 773, art. 17 ust.
1), stwierdzającej, ze w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na
podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, że podstawą do sporządzenia
kosztorysu inwestorskiego jest m.in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072; zm. Dz. U. z
2005r. Nr 75, poz 664)

1.4 Zakres robót.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania ogólne dla wszystkich
rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pod nazwą „Naprawa pokryć
dachowych wykonanych w technologii membrany dachowej PCV, na budynkach Szkoły Podstawowej” –
Stronie Śląskie, ul. Kościuszki Nr 57, działka Nr 556.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:
- wymiana obróbek blacharskich murków ogniowych, z uzupełnieniem zaprawą murków ogniowych,
- remont tynków i betonowych czap kominowych, na murowanych kanałach wentylacyjnych,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana wyłazu dachowego,
- prace remontowe i naprawcze na stalowych kanałach wentylacji grawitacyjnej,
- prace remontowe i naprawcze na żeliwnych kanałach wentylacji pionów kanalizacyjnych,
- prace remontowe i naprawcze na obróbkach pasów nadrynnowych i obróbkach dociskowych
membranę PCV do ścian,
- naprawa membrany PCV w miejscu zerwanego pokrycia,
- wzmocnienie i dodatkowe kołkowanie istniejącej izolacji ze styropianu i istniejącej membrany PCV,
- remont pokryć dachowych z membran PCV na budynkach szkoły, przy zastosowaniu płynnych
membran poliuretanowych,
- montaż kanałów wentylacyjnych z PCV,
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1.5 Określenia podstawowe.
1.5.1 Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.5.2 Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.
1.5.3 Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową.
1.5.4 Tymczasowym obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.5 Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego
w określonym miejscu, a także odbudowę, nadbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego.
1.5.6 Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.5.7 Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.5.8 Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.5.9 Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.5.10 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.5.11 Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.5.12 Teren zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty , o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będącego w dyspozycji zakładu górniczego.
Stronie Śląskie, czerwiec 2019 r.
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1.5.13 Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
1.5.14 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część
użytkową.
1.5.15 Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
1.5.16 Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.5.17 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.5.18 Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.19 Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalnie wytworzone, jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.5.20 Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone –
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.5.21 Polecenia Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.5.22 Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.5.23 Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.5.24 Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.5.25 Części obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną
do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.5.26 Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.6.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.6.2 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej.
Stronie Śląskie, czerwiec 2019 r.
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1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności: 1. Projekt, 2. Specyfikacja, 3. Inne dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie
powiadomić inspektora nadzoru,
1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z projektem i specyfikacją
techniczną.
1.6.5 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa
zarówno dla pracowników jak i użytkowników przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostaną
wszystkie wyjścia z budynku i terenu budowy oraz teren przyległy do granicy od strony działki
sąsiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w
cenę umowną.
1.6.7 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,
- miejsca na składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń
w środowisku naturalnym,
- zabezpieczy przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem,
olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- praca sprzętu użytego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczenia w
środowisku naturalnym poza placem budowy
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej,
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,
- opłaty i ewentualne kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.
1.6.8 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy
dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, itp.
1.6.10 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.6.11 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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1.6.12 Wykonawca będzie mógł korzystać za osobną odpłatnością ze źródeł poboru energii elektrycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji.
1.6.13 Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie dni robocze dni
tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarządcą budynku.
1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać w godzinach uzgodnionych z
zarządcą obiektu.
1.6.15 Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i składowania materiałów.
1.6.16 Wykonawca oznakuje plac budowy zgodnie z Rozporządzeniem M.I. z dnia 26 czerwca 2002r w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z
późniejszymi zmianami).

1.7 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
1.7.1 Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.

1.7.2 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 właściwości do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
Odpowiedzialność za składowane materiały ponosi wykonawca.

1.7.3 Wariantowe zastosowanie materiałów.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania
różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.7.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.

1.8 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być zgodny i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym
stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami, ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Sprzęt powinien spełnić wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone.
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące
poszczególne maszyny lub urządzenia powinny być odpowiednio wcześniej przeszkolone.

1.9 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z określonymi w
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, odpowiada za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projekt organizacji robót i zalecenia Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywał sprawny
sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczeń biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.10 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacją.

1.11 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.
1.11.1 Kontrola jakości robót – zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary
(sposób i częstotliwość), ocena wyników badań.
1.11.1.1 Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Program ten powinien zawierać:
c) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych prac,
d) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
f) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
g) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
h) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
i) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie laboratorium),
j) sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób przekazywania ich
Inspektorowi nadzoru,
k) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
l) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
m) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i
sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
Stronie Śląskie, czerwiec 2019 r.
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1.11.1.2 Zasada kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.
1.11.1.3 Próbki, badania i pomiary.
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik
zostanie pisemnie przedstawiony Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
1.11.1.4 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które:
n) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998r. (Dz. U. 99/98)
o) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą,
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi specyfikacji
technicznej,
c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.
1.11.1.5 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym wykonawcę i
zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót i w związku z powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty:
p) pozwolenie na budowę,
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q) protokóły przekazania terenu budowy,
r) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
s) protokóły odbioru robót,
t) protokóły z narad i ustaleń,
u) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej specyfikacji.

1.11.2 Obmiar robót – zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa.
Ogólne zasady obmiaru robót:
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.
Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR - ach
oraz KNNR – ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
1.11.3 Odbiór robót – zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających
i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, końcowy i ostateczny.
Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi cząstkowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Stronie Śląskie, czerwiec 2019 r.
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Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny (końcowy).
Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie „Dokumenty odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, a zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość dokonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją
techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ),
Stronie Śląskie, czerwiec 2019 r.
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

2. Wykaz specyfikacji budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania następujących specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót:
- ST 1 – 1 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne – Obróbki blacharskie,
- ST 1 – 2 – Membrany z żywic poliuretanowych,
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ST-1 - 1
OBRÓBKI
BLACHARSKIE

Stronie Śląskie, czerwiec 2019 r.

- 15 -

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Naprawa pokryć dachowych wykonanych w technologii membrany dachowej PCV, na budynkach szkoły
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim - 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki Nr 57

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
obróbek blacharskich, naprawy rynien i rur spustowych w ramach zadania „Naprawa pokryć dachowych
wykonanych w technologii membrany dachowej PCV, na budynkach Szkoły Podstawowej” – Stronie Śląskie,
ul. Kościuszki Nr 57, działka Nr 556.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie obróbek blacharskich, naprawy rynien i rur spustowych oraz obróbek elementów wystających
ponad dach budynku.
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:
1) wykonanie obróbek blacharskich wszystkich podokienników zewnętrznych,
2) wykonanie obróbki blacharskiej cokołu,
3) wykonanie obróbki blacharskiej wykańczającej górną krawędź izolacji pionowej ścian fundamentowych z
foli „kubełkowej” wystającej ok. 5 cm ponad górną krawędź opaski z kostki betonowej lub betonowej płytki
chodnikowej,
4) wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, wentylatorów, konstrukcji
wsporczych ław i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementów wystających ponad powierzchnię
pokrycia dachowego,
5) wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z elementami ścian, kominów,
attyk itp.,
6) wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych,
7) wykonanie obróbek blacharskich wykusza nad wejściem do budynku,
8) wykonanie obróbek blacharskich pasów pod- i nadrynnowych, obróbek gzymsów i krawędzi zadaszeń jak
np.: zadaszeń wejściowych do budynków, krawędzi dachów, stropodachów budynku itp.
9) wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia
technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku,
10) wykonanie rynien wiszących z blachy stalowej ocynkowanej na hakach rynnowych (rynhakach) o
średnicy DN 180,
11) wykonanie rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o średnicach DN 150 w ilości zgodnej z
dokumentacją,
12) połączenie rur spustowych z podejściami odpływowymi kanalizacji deszczowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca
obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa warstwa cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w
arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy płaskie:
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrów lub 35
mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów, grubość blachy 0,5-0,55 mm,
arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 1250x2000 mm,
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm.
2.2.4 Podstawowe materiały:
blacha stalowa ocynkowana grubości 0,55 mm, spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60, klej Dispersionklber firmy
Sto lub równoważny, systemowe obróbki blacharskie ze stali powlekanej odpowiadające wybranemu
producentowi płyt warstwowych, rynny dachowe wiszące ze stali ocynkowanej grubości 0,55 mm o
przekrojach odpowiadających istniejącym, rury spustowe ze stali ocynkowanej grubości 0,55 mm o
przekrojach odpowiadających istniejącym, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiały pomocnicze:
kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, kapturki maskujące.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Podstawowy sprzęt do
wykonywania obróbek blacharskich: elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elekt wkrętarki, nożyce
do cięcia blach, młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z
silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4

4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
ciągnik kołowy z przyczepa.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka
transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość
nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady
wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Obróbki blacharskie.
5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej, stalowej ocynkowanej i stalowej powlekanej o grubości od 0,5
mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie
można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (ryn haki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999
5.3.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Stronie Śląskie, czerwiec 2019 r.
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5.3.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości
40 mm; złączą powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Żeliwnej na
głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje się, Że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest:
dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potrąca się
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z normami,
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich
8.2.1. Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,
d) szczelności połączeń.
8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.4. Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu.
8.2.5. Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące dokumenty:
Stronie Śląskie, czerwiec 2019 r.
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a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów obróbek,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program
utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.
8.2.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich oraz ich
połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.2.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć
cenę,
w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których nie
odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.,
8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.4. Zakończenie odbioru
8.4.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŻliwości ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,
zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,
zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŻu, zalutowanie połączeń,
sprawdzenie szczelności połączeń,
badania kontrolne i odbiory,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,
uporządkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,
zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,
Stronie Śląskie, czerwiec 2019 r.
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zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
sprawdzenie szczelności połączeń,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,
uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali
układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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ST-1 - 2
MEMBRANY Z ŻYWIC
POLIURETANOWYCH
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
naprawy i wzmocnienia istniejącej membrany dachowe PCV, przy wykorzystaniu płynnych poliuretanowych
membran dachowych, w ramach zadania „Naprawa pokryć dachowych wykonanych w technologii membrany
dachowej PCV, na budynkach Szkoły Podstawowej” – Stronie Śląskie, ul. Kościuszki Nr 57, działka Nr 556.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem płynnej poliuretanowej membrany dachowej.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania płynnej poliuretanowej membrany dachowej, wykonanej z
zastosowaniem żywic syntetycznych na spoiwie poliuretanowym.
W skład zestawu wchodzi zwykle:
– Kompozycja gruntująca (grunt),
– Kompozycja podstawowa,
– Kompozycja wykańczająca.
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych podłoża oraz wymagania
dotyczące wykonania i odbiorów robót podstawowych.

1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 1.4.
Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga.
Posadzka – warstwa użytkowa (wierzchnia) podłogi.
Powłoka chemoodporna – wykonana z materiałów odpornych na działanie chemikaliów i agresywnych
mediów, chroniąca konstrukcję podłogi przed ich oddziaływaniem.
Klasa antypoślizgowości – struktura wierzchniej warstwy, przy której, przy nachyleniu pod odpowiednim
kątem noga w typowym obuwiu roboczym nie poślizgnie się. Klasy antypoślizgowości wg DIN 51130 : 200406 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und
Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” („Badanie wykładzin
podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o
podwyższonym zagrożeniu poślizgowym) oznacza się symbolami od R9 do R13.
Kompozycja gruntująca (grunt, środek gruntujący) – jedno- lub dwuskładnikowa kompozycja żywiczna
służąca do powierzchniowego wzmocnienia podkładu.
Kompozycja podstawowa – jedno- lub wieloskładnikowa kompozycja żywiczna nadająca wymaganą
odporność chemiczną i parametry wytrzymałościowe.
Kompozycja wykańczająca – jedno- lub dwuskładnikowa kompozycja żywiczna, nakładana na kompozycję
podstawową w celu nadania jej szczególnych właściwości np. odporności na promieniowanie UV czy
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stanowiąca warstwę dekoracyjną. Może stanowić warstwę wierzchnią przy wykonywaniu posadzek
antypoślizgowych.
Dylatacje – szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczenia pól podkładu lub podłogi/konstrukcji
podłogi w stosunku do otaczającej konstrukcji.
Oczyszczanie strumieniem wody – oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem lub
bez dodatku materiału ściernego.
Wilgotność masowa – wyrażony w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy materiału
suchego.
Wilgotność względna powietrza – stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu do ciśnienia
pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza.
Punkt rosy – temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie stan nasycenia.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja wykonania płynnych membran poliuretanowych
Dokumentacja wykonania płynnych poliuretanowych membran dachowych stanowi część składową
dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania
dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7.
Materiały wchodzące w skład systemu membran poliuretanowych i będące w myśl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania membrany poliuretanowej powinny być
rozwiązaniami systemowymi i powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).
2.2.6.Pozostałe materiały
Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak materiały do napraw podłoża,
preparaty czyszczące itp. określają SST lub karty techniczne.
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych
Wyroby do wykonywania membran poliuretanowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,
– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,
– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów
dotyczące stosowania wyrobów,
– niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami),
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac powinien
się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania
odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania prac materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu membran
poliuretanowych
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub
wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej.
Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania
musi uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z późniejszymi zmianami.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem
promieni słonecznych.
Kompozycje żywiczne powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w
temperaturze powyżej +10°C a poniżej +30°C, o ile SST nie mówi inaczej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
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3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek żywicznych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a
także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów.
Do wykonywania membran poliuretanowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia
pomocnicze:
– do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni za pomocą szlifowania, frezowania,
wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia temperatury
podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania
wytrzymałości podłoża (młotki Schmidt’a, aparaty „pull-off”, itp.), łaty, poziomnice,
– do przygotowania kompozycji żywicznych – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, wagi,
– do nakładania kompozycji żywicznych – pędzle, wałki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe.
Informacje o typach stosowanych agregatów natryskowych, mieszalnikach, o średnicach i
dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz zawierają zawsze SST
stosowanego materiału.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania
dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
Wyroby stosowane do wykonania membran poliuretanowych mogą być przewożone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek
wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej
środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do
przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem,
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady
wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do wykonywania poliuretanowych membran dachowych można przystąpić po zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw
poprzedzających, oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża, a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów
przeznaczonych do wykonania membran dachowych.

5.3. Wymagania dotyczące podłoża
Podłoże pod membrany z żywic poliuretanowych musi być:
– suche,
– zabezpieczone przed kapilarnym podciąganiem wilgoci,
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– równe,
– nośne i stabilne oraz z otwartymi porami,
– czyste.
Za podłoże czyste uważa się powierzchnię bez luźnych i niezwiązanych cząstek, pyłów, plam oleju i
innych zanieczyszczeń.
Za podłoże suche uważa się powierzchnię w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień i innych
śladów wilgoci, o wilgotności masowej nie przekraczającej 4%. Układ warstw podłoża powinien
gwarantować całkowite zabezpieczenie powłoki uszczelniającej przed oddziaływaniem od strony podłoża
zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej
nie można traktować betonu wodoszczelnego. Także mineralne szlamy uszczelniające nie mają charakteru
przegrody paroszczelnej.
Wytrzymałość podłoża musi umożliwić przeniesienie wszelkich występujących oddziaływań i
obciążeń mechanicznych.

5.5. Wykonanie membrany poliuretanowej
Układy warstw dla płynnych dachowych membran poliuretanowych:
– kompozycja gruntująca,
– kompozycja podstawowa (czysta żywica poliuretanowa),
– włóknina wzmacniająca naroża, połączenia, włóknina min 80 gr/m2,
– uszczelnienia kominów wentylacyjnych i odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych włókniną min 80 gr/m2,
– kompozycja wykańczająca (czysta żywica poliuretanowa),
– opcjonalnie powłoka wykończeniowa SRI,
Ostateczny układ warstw i ich grubości jak również rodzaj membrany poliuretanowej podaje
dokumentacja projektowa, z uwzględnieniem wytycznych producenta systemu.
5.5.1.Przygotowanie membrany poliuretanowej.
Materiały dwuskładnikowe (żywica i utwardzacz) są najczęściej dostarczane w odpowiednich
proporcjach gotowych do użycia. Jeżeli składniki te dostarczane są większych opakowaniach (np. beczki)
należy je przemieszać przed aplikacją w dodatkowym naczyniu, i składniki te, po rozważeniu, należy mieszać
zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. Należy zawsze wlewać utwardzacz do żywicy,
odczekując aż utwardzacz do końca wypłynie z pojemnika. Mieszanie przeprowadzać odpowiednim
urządzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadłem). W celu dokładnego rozprowadzenie
utwardzacza należy dokładnie mieszać przy ścianach i dnie pojemnika. Operację prowadzić do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty o
ile wytyczne producenta systemu nie mówią inaczej. Tak przygotowaną kompozycję przelać do czystego
naczynia i jeszcze raz przemieszać.
Materiały jednoskładnikowe należy starannie przemieszać przez przynajmniej 3 minuty. Przy
ewentualnym dodawaniu domieszek – zawsze w ilości określonej przez SST zastosowanego systemu – należy
zadbać by były one suche i miały zbliżoną do żywicy temperaturę.
5.5.2.Nakładanie membrany poliuretanowej.
Materiał do wykonywania membran poliuretanowych nanoszony może być ręcznie: za pomocą wałka,
pędzla, szpachli lub mechanicznie, za pomocą agregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi producenta.
Żywice nanoszone wałkiem należy rozprowadzić równomiernie na podłożu np. za pomocą specjalnej
listwy a następnie przy pomocy wałka z krótkim włosiem (jest to specjalny wałek do żywic), energicznymi
ruchami w prostopadłych do siebie kierunkach wetrzeć w podłoże.
Materiał wylewany rozprowadzić równomiernie za pomocą kielni lub rakli warstwą o odpowiedniej
grubości, a następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami. Grzebień z ząbkami 3 mm.
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Zalecana temperatura materiału, powietrza i podłoża wynosi od +15°C do +25°C, za minimalną
temperaturę aplikacji uważa się + 8°C, za maksymalną temperaturę aplikacji uważa się + 35°C, o ile
producent w SST systemu nie zastrzega inaczej.
Niskie temperatury:
– opóźniają reakcję twardnienia,
– mogą powodować zwiększone zużycie materiału (podwyższona lepkość),
– utrudniają właściwe rozprowadzenie materiału po podłożu.
Wysokie temperatury:
– przyspieszają reakcję twardnienia,
– skracają czas obróbki,
– utrudniają uzyskanie powierzchni o optymalnej jakości
Czas obróbki podany jest zawsze przez producenta żywicy poliuretanowej i odnosi się do konkretnej
temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialności materiał zaczyna mieć konsystencję gęstopłynną
do gęstej, staje się ciągnący, klejący i nie może być dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialności daje się
zauważyć wzrost temperatury przygotowanej do nakładania masy.
Wykonując roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamiętać należy, że wzrost temperatury
powoduje wzrost ciśnienia pary w podłożu, co może skutkować miejscowymi odspojeniami powłoki
(powstawaniem pęcherzy osmotycznych). Dlatego też zaleca się wykonywanie prac przy stałych lub
spadających temperaturach. Dobrą porą dnia na wykonywanie prac z zastosowaniem żywic poliuretanowych
są godziny południowe i popołudniowe.
Temperatura podłoża musi być wyższa od temperatury punktu rosy przynajmniej o +3°C. W
przeciwnym przypadku prace należy przerwać. Wilgotność względna powietrza podczas wykonywania robót
nie powinna przekraczać 75%, za wiążący uważa się jednak przedział wilgotności podany przez producenta
systemu.
Przy wykonywaniu prac przestrzegać zapisów z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
(konieczność stosowania środków ochrony osobistej, zapewnienie wentylacji pomieszczeń – w przypadku
żywic rozpuszczalnikowych, itp.).
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących czasów przerw
technologicznych. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest bardzo staranne oczyszczenie
uprzednio wykonanej warstwy i usunięcie niezwiązanego materiału. Producent systemu może tu postawić
dodatkowe warunki dotyczące przygotowania powierzchni.
Wzajemna przyczepność do siebie poszczególnych warstw może zostać pogorszona przez
zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami. Dokumentacja projektowa musi zawierać opis
sposobu wykonania trudnych i krytycznych miejsc takich jak dylatacje, obsadzenie rur, kanałów itp.
5.5.3.Pielęgnacja nałożonej powłoki i warstwy ochronne
Nałożoną żywicę należy chronić przed wilgocią, wodą i agresywnymi substancjami minimum kilka
godzin (dokładny czas podany jest zawsze w karcie technicznej produktu). Wilgoć prowadzi do powstawania
zakłócenia procesu twardnienia żywicy i powstawania bąbli.

5.6. Wymagania dotyczące wykonania membrany poliuretanowej
Podstawowe wymagania stawiane membraną poliuretanowym:
– bezpieczeństwo użytkowania.
– wytrzymałość pozwalająca na przeniesienie obciążeń statycznych i dynamicznych,
– mała odkształcalność termiczną.
– odporność mechaniczna na ścieranie.
– odporność na obciążenia chemiczne.
– odporność na obciążenia termiczne
– odpowiednia antypoślizgowość.
– trwałość.
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– łatwość w utrzymaniu czystości.
5.6.1. Prawidłowo wykonana membrana poliuretanowa powinna spełniać następujące wymagania:
– utwardzona membrana powinna być równa, bez rys, spękań i pofałdowań,
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę,
– cała powierzchnia powinna być zespolona z podłożem,
– układ i grubość warstw powinny być zgodne z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– szczegóły wykończenia membrany (wpusty, cokoły, dylatacje, naroża, obrzeża itp.) powinny być
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– profile dylatacyjne (jeżeli były przewidziane) powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i
instrukcją producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady
kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Przed przystąpieniem do wykonywania płynnych poliuretanowych membran dachowych należy
przeprowadzić kontrolę jakości i badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót
oraz kontrolę przygotowania podłoża. Wszystkie materiały – kompozycja gruntująca, kompozycja
podstawowa, kompozycja wykończająca, kleje, materiały do przygotowania i naprawy podłoża, kity do
wypełnień dylatacji jak również materiały pomocnicze, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1.Kontrola jakości materiałów
Materiały użyte do wykonania przygotowania i naprawy podłoża oraz wykonania płynnej
poliuretanowej membrany dachowej muszą odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej
specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących materiałami
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.2.2.Badania podłoży
Sprawdzeniu podlega:
1. Czystość podłoża. Należy sprawdzić, czy na powierzchni nie występuje: stwardniały cement i inne
osady, wady, takie jak kieszenie piaskowe, wykwity, kredowanie i wykruszanie powierzchni
membrany, luźne elementy, takie jak pył, luźne i niezwiązane cząstki, odłamki betonu, ciała obce itp.,
zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, tłuszcze itp.,
2. Obecność pyłu lub zanieczyszczeń na powierzchni podłoża można wykryć wizualnie, przez przetarcie,
ścieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchni. Taśma samoprzylepna przyłożona do powierzchni
wykazuje obecność pyłu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, mioteł i ciśnieniowym myciem dachu.
3. Temperatura powietrza i podłoża. Zaleca się, aby pomiar temperatury powierzchni podłoża był
dokonywany termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jeśli zachodzi
potrzeba dokładnego pomiaru temperatury podłoża, po zastosowaniu odpowiedniego materiału
zapewniającego kontakt termiczny z podłożem można przeprowadzić pomiar w następujący sposób.
Zaleca się umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w środku materiału izolacyjnego, takiego
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jak płyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i grubości 70 mm. Zaleca się
przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn., kiedy zmiana temperatury z
upływem czasu jest niższa niż 1 stopień Celsjusza/5 minut. Pomiary powinny być wykonywane w
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik temperatury (termometr) nie powinien
być poddawany bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. Zaleca się wykonywanie pomiarów
wystarczająco często, aby odnotować zmiany o 2°C i odnotować tendencję obniżania lub wzrostu.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1.Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów. Badania
te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w ST,
– poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający na ich
całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie.
6.3.2.Przy nakładaniu wielowarstwowym kompozycji żywicznych, poprzednią, stwardniałą warstwę
traktować trzeba jak podłoże, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2.
6.3.3.Podczas nakładania kompozycji żywicznej kontrolować należy:
– temperaturę materiałów (jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że materiał mógł być przechowywany w
nieodpowiednich warunkach),
– wygląd zewnętrzny materiałów,
– poprawność przygotowania podłoża,
– ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, zużycie materiału,
– warunki cieplno wilgotnościowe (temperatura powietrza, podłoża, wilgotność względna powietrza, punkt
rosy),
– grubość nakładanej powłoki. Kontrolę należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału dla
każdego cyklu roboczego,
– długość przerw technologicznych,
– wygląd nałożonej każdej warstwy powłoki. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i jednolity wygląd,
– przed nałożeniem kolejnej warstwy systemu poprzednia powinna być związana, niedopuszczalne są rysy,
spękania i pofałdowania,
W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy
wykonywaniu każdej warstwy.
6.3.4.Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanej płynnej poliuretanowej membrany dachowej, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania membrany poliuretanowej,
– prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokołów, narożników, przejść rur i kanałów).

Stronie Śląskie, czerwiec 2019 r.

- 30 -

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Naprawa pokryć dachowych wykonanych w technologii membrany dachowej PCV, na budynkach szkoły
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim - 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki Nr 57

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że
przygotowane podłoża nadawały się do nałożenia kompozycji żywicznej, a użyte materiały spełniały
wymagania podane w ST,
b) czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki cieplno-wilgotnościowe podane w ST,
c) czy układ i grubość warstw membrany poliuretanowej odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym
producenta,
d) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady
obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót
Płynne poliuretanowe membrany dachowe oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary
powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian murków ogniowych i skraju dachu, doliczając wnęki i
przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów,
fundamentów pieców itp. większe od 0,25 m2. Cokoły, dylatacje i wpusty liniowe oblicza się w metrach ich
długości z dokładnością do 0,10 m. Wpusty punktowe i przejścia rur oblicza się w sztukach.
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu należy wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wykonywaniu płynnych membran poliuretanowych robotami ulegającymi zakryciu są podłoże i
każda stwardniała warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej nakładanej warstwy kompozycji żywicznej.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania kolejnej warstwy,
natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej
warstwy.
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża. Jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do nakładania kompozycji
żywicznej. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
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robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. Odbiór częściowy
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli
umowa taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. Odbiór
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej
działania powinna określać umowa.
8.4.2.Dokumenty do końcowego odbioru
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów
budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby
jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku należy przyjąć jedno z
następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót posadzkowych z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji
technicznej i przedstawić posadzkę ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i
skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie
wykonaną posadzkę, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu membrany poliuretanowej po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej wykonanych membran.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia
dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
Wariant I
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego lub
Wariant II
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Uwaga. W treści specyfikacji technicznej dla konkretnej budowy należy wybrać wariant uzgodniony z
zamawiającym.
Ceny jednostkowe wykonania membrany poliuretanowej lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki,
– przygotowanie materiałów,
– ocenę i przygotowanie podłoży,
– demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu
wykonania prac,
– wykonanie płynnej membrany poliuretanowej,
– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej (opisać
sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami
specyfikacji,
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– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne
1. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i
wymagania.
2. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A2:2006 Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
3. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar
przyczepności przez odrywanie.
4. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1:
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
5. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i wymagania
dotyczące kitów.
6. PN-EN 26927:1998 Budownictwo – Wyroby do uszczelniania. Kity –Terminologia.
7. PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery – Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej – Część 1:
Metoda szalkowa dla swobodnych powłok.
8. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz
na mury i beton – Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej
(przepuszczalności).
9. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na
mury i beton – Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalności).
10. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru
uszkodzeń oraz

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
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– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty wykończeniowe.
zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne (ITB, Warszawa 2004 r.).
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9:
Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 r.).
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r.
– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom
Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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