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1. Cześć ogólna
lstotne informacje

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia

występującym w niniejszej opracowaniu towarzyszą wyrazy "lub równoważnym"

co oznacza, Że dopuszcza się zastosowanie materiałów nie gorszych niż opisane
w dokumentacji tj, spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe

co najmniej takie jak wskazane w opracowaniu, Wykonawca obowiązany jest

wykazaĆ, że oferowane pr:zez niego materiały spełniają wymagania określone w
opracowaniu. Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku
do opracowania Wykonawca winien uzgodnić z lnwestorem przed złożeniem
ofeńy. Zgodę lnwestora na rozwiązania inne niż w opracowaniu Wykonawca
obowiązany jest w takim przypadku załączyć do składanej ofeĘ.

Konieczne jest staranne przygotowanie się do prowadzenia robót, wyprzedzające
zgromadzenie wszystkich niezbędnych urządzeń, materiałów i narzędzi oraz prefabrykacja
pewnych elementów tak aby prace zakończyc w planowanym terminie - dla uniknięcia
nadmiernego wydłużania
Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi i bezpiecznego transpońu materiałów i

dostępu na dach Wykonawca wykona rusztowanie w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru.

Warunki bezpieczeństwa pracy - zaplecze Wykonawcy

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla pracowników Wykonawcy jak i dla osób
przebywających w budynku spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

Wymagania co do urządzeń i materiałów do wykonania robót

Wszystkie użyte do realizacji robót remontowych i modernizacyjnych urządzenia i

materiały muszą być dopusz€zone do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej poprzez:

poświadczenie producenta zgodności wykonania danego urządzenia z przebadanym
wzorcem dopuszczające je do stosowania .



* certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność danego elementu
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych .

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

- Przy wykonywaniu robót tzw. ,,zanikających" Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia lnspektora Nadzoru przed ich zakończeniem - celem
sprawdzenia poprawności ich wykonania oraz dokonania częściowego odbioru

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeń i materiałów wysokiej jakości
wskazanych przedmiarem robót. Jakakolwiek zamiana przyjętych w przedmiarze
materiałówwymaga zgody inspektoranadzoruinwestorskiego.

- Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką i rzemiosłem budowlanym. Jakość wykonania
musi być wysoka, zachowana czystość i staranność wykonania robót .

- ?rzy odbiorze robót należy sporządzić Protokół Odbioru Robót z udzialem przedstawicieli
lnwestora, Wykonawcy oraz lnspektora Nadzoru (komisja odbiorowa).

Odbiór końcowy prac Wykonawca zgłosi z wyprzedzeniem lnwestorowi oraz lnspektorowi
Nadzoru - po wykonaniu całego zakresu robót objętego zadaniem i spełnieniu wszystkich
warunków zgodnie z Umową pomiędzy Wykonawcą a lnwestorem.

Przy odbiorach robót obowiązkowa jest obecność lnspektora Nadzoru.

Sporządzony końcowy bezusterkowy protokół odbioru sygnowany przez wszystkich członków
komisji odbiorowej jest podstawą do zapłaty za wykonane roboty budowlane.

Wszystkie prace budowlane naleźy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz zgodnie z przepisami BHP ip.poż.

W szczególności stosować się należy do obowiązujących zasad i przepisów BHP oraz ppoż,



1.1 Nazwa nadana zamówieniu

,, Remont dachu świetliry wiejskiej w Radzimowie Górnym"

1.2 Przedmiot izakres robót

Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu
wykonanie robót dekarskich

Zakres prac obejmuje m.in.:

- rozebranie częŚciowe starego pokrycia z dachówki karpiówki ,

- przemurowania kominów cegłą pełną klinkieą
- rozebranie łacenia dachu,
- ułożenie folii para przepuszczalnej,
- nabicie łat i kontrłat,
- ułożenie dachówkiceramicznej karpiówki ,, czerwona angoba szlachetna"
- wymianą rynien i rur spustowych wykonanych z blachy tytan-cynk,
- wymiana obróbek kominów, daszków,gzymsu -blacha tytan -cynk,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana okienek dachowych,
-montaŻu i demontażu rusztowa ń zewnętrznych za pewn iających bezpieczeństwo
użytkownikowi i umożliwiających wejścia na dach itransport materiałów,

- wywóz i utylizacja odpadów,gruzu .

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania :

-Wymagania dotyczące właściwościwykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przechowywania,
transportu i składowania,

-Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn,
-Wymagania dotyczące środków transportu,
-Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych,
-Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót.



1.3 lnformacje o terenie budowy

7.j. 7 a rga niza cja robót bu dowla ny ch

wvkonawca. przed przvstapieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizie |okalna oraz :

-zapoznać sie z mieiscami. w którvch beda wvkonywane prace określone w umowie i zbadać ich
dostepność;
- zapoznać sie z ogólnvmi warunkami realizacii robót, a w szczególności z połoźeniem i
wvmiarami , warunkami utrzvmania sprzetu. etc.
po wvqraniu przetargu wvkonawca nie bedzie mógł powofuwać sie na niedostateczna
znaiomość mieisca realizacii robót lub zfu dostep do pomieszczeń w celu żadania dodatkowvch
opłat.
Na caty czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Budowy. Kierownik
Budowy będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów
w dzienniku budowy,
Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za:
- bezpieczeństwo na terenie budowy
- prowadzenie dziennika budowy
- kontakty z organami kontroli
Najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże dane personalne
Kierownika Budowy wrazz kopią uprawnień i przynależności do właściwej llB.
7.3.2 Zabezpieczanie interesów osób trzecich
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów
osób trzecich.
7. 3. 3 Och rona środow i ska
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, rozporządzeń i ustaw związanych z
ochrona środowiska.
7.3.4 Warunki bezpieczeństwa procy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich robót z zachowaniem należytych środków ostrożności .
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Bezwzględnie stosować do postanowień lnstrukcji Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń
Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających
zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w
szczególności Polskich Norm.



7.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykanawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza dla własnych potrzeb oraz
zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robót.
1.3.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi
musza byĆ sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z
obowiązująrych w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiaty przewożone takimi środkami
transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków
bezpieczeństwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

CPV 4545000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Określenia podstawowe

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia Za}żr.
Roboty musza być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i

instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania,

2.Własciwosci wyrobów budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent
dokonał oceny zgodnościwyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug określonego
systemu oceny zgodności, posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez
producenta i potwierdzająry zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie
innych wymagań rozporządzenia (rozporządzeń). Oznakował wyroby znakiem CE.
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyźszego. Wszystkie materiaty, które nie spełniają wymogów
technicznych określonych przel specyfikacje (np. materiaty, które byry przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienifu się ich wtasności) będą uznawane za materiaty
nie odpowiadające wymaganiom.

3. Wymagania szczegołowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych ta specyfikacja
musza byĆ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musza spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno



stosować spnętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go
n iezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wszystkie Środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi
musza byĆ sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z
obowiązujących w Polsce
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Materiały przewożone środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z
zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy,
Potrzebne środki transportu - samochód dostawczy 0,9 t.

- środek transportu do 5 t

Wymagania dotyczące wykonania robót :

L. Przed przystąpieniem do robót teren należy ogrodzić i oznakować. Pokrycie dachowe
rozbierać ręcznie. Materiał znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem.

2. Na całej powierzchni dachu przymocować folię para przepuszczalną 13aae/m?/doba.
Folię układać nadrukiem do góry, równolegle do okapu ,zaczynając od najniższego pasa.
Zakład 15 cm. Folię przybijać do krokwi za pomocą kontrłat,

3. Łaty powinny mieć przekrój min. 40x50 mm ,zaimpregnowane środkiem chroniącym
przed ogniem i szkodnikami biologicznymi .Zaimpregnować należy również więźbę
dachową. Rozstaw łat osiowy 16 cm. Należy zamocować uchwyty do mocowania rynien ,

4. Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki
blacharskie .Ułożyć należy pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki ,, czerwona
angoba szlachetna". Dachówkę na dachu układać w łuskę. Na krawędziach połaci należy
zastosować dachówkę krawędziową.

5, Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan - cynk 9r.0,6 mm.
Rynny i rury mocowane za pomocą haków i uchwytów systemowych, Rynny o średnicy
15 cm, rury spustowe o średnicy 12 cm.

6. Stopnie iławy kominiarskie ocynkowane ogniowo w kolorze pokrycia dachowego.
Szerokość ław kominiarskich powinna wynosić co najmniej 250 mm a grubość 50 mm. Na



JakoŚĆ materiałów musibyć potwierdzona właściwymi dokumentamidopuszczającymi materiały
do obrotu istosowania w budownictwie.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Podczas trwania robót lnspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole
będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru
robót oraz dokumentacji technicznej.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru iobmiaru robót

Zdłqczony przedmiar rohót stanowi część informacyjnq dla wykonawcy.

wvkonawca. przed przvstapieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizie |okaIna oraz
ZaDoznaĆ sie z mieiscarni, w k!órych beda wvkonvwane prace określone w umowie i zbadać ich
dostepność;
zaDqznać sie z ogólnvmiwarunkami realizacii robót. a w szczególności z położeniem i wvmiarami
. warunkami utrzvmania sprzetu. etc,
po wvgraniu przetargu wvkonawca nie bedzie mógł powołvwać sie na niedostateczna
znaiomość mieisca realizacii robót lub złv dostęp do pomieszczeń w celu żadania dodatkowvch
opłat.
Podstawę płatności stanowi wynagrodzenie ryczałtowe po bezusterkowym końcowym odbiorze
robót.

8. Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć lnwestorowi następujące
dokumenty:

- protokoły odbiorów częściowych,
- gwarancje,
- atesty,
- wszelkie dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca robót zgłasza inwestorowi do odbioru
końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez
lnwestora. Obowiązkowo w skład komisji wchodzą:
Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
Kierownik budowy (główny wykonawca robót),
Przedstawiciele użytkownika obiektu.

l0



9. Rozliczenie robót

Podstawę płatności stanowi wynagrodzenie ryczałtowe po bezusterkowym końcowym odbiorze
robót.

10. DokumenĘ odniesienia

Projektowane prace należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczególności:
Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane. {Dz. U. z 7994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
Późniejszymi zmianami),
Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia żOOż r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. zżaO2 r. Nr 75, RKR
poz.690),
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