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                                                            Specyfikacja 

                              techniczna wykonania i odbioru 

                                                  robót 

 

                                                     zamówienie: 

 Roboty remontowo – budowlane związane z modernizacją  budynku Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. AK w Gliwicach -  część nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nazwa zamówienia: 

Roboty remontowo – budowlane.  Modernizacja  obiektu – remont 

dachu i ciągów  komunikacyjnych 

 

Kody CPV: 

45 21 42 00 – 2 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych związanych ze szkolnictwem 

45 45 30 00 – 7 – roboty remontowo – renowacyjne 

45 26 19 10 – 6 – naprawa dachów 

45 26 14 00 – 8 – kładzenie dachów bitumicznych 

45 26 12 13 – 0 – kładzenie dachów metalowych 

45 31 70 00 – 2 – inne instalacje elektryczne 

 

 

Podstawa opracowania: 

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004, Dz.U. nr 

202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072 

2.Wspólny słownik zamówień CPV 

3.Ustawa z dnia 29.01.2004 – Prawa zamówień publicznych 



 

 

 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

      Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

jest zbiór wymagań w zakresie wykonania remontu dachu części 

niskiej  oraz częściową modernizację ciągów komunikacyjnych w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach pry ul. Sikornik 34. 

Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące 

właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

poszczególnych robót. 

 

    1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi część 

dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana przez 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przy opracowywaniu oferty. 

 

   1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Zakres robót obejmuje swym zakresem roboty związane z rozbiórką i 

renowacją pokrycia dachu części niskiej wraz z odwodnieniem połaci 

dachowych i wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących np. 

utylizacja odpadów oraz wykonanie częściowej modernizacji w 

ciągach komunikacyjnych. 



- rozbiórka istniejącego pokrycia dachów wraz z jego odwodnieniem 

- naprawa powierzchni łacenia połaci dachów wraz z jej 

oczyszczeniem i impregnacją 

- naprawa i przemurowanie kominów 

- renowacja połaci dachów z zachowaniem rodzaju pokrycia w 

rozwiązaniu systemowym papą termozgrzewalną przy zastosowaniu 

papy podkładowej i nawierzchniowej oraz blacho - dachówki. 

Do wykonania warstwy podkładowej należy zastosować papę 

asfaltową podkładową do wykonywania pokryć dachowych  z 

wkładką nośną z włókna poliestrowego, wykończoną warstwą 

wierzchnią folią o grubości minimum 3,0 mm . 

Do wykonania warstwy wierzchniej należy zastosować papę 

asfaltową modyfikowaną SBS do wykonywania pokryć dachowych z 

osnową poliestrową o gęstości minimum 200 g/m2 , strona spodnia 

wykończoną folią, strona wierzchnia wykończona posypką mineralną 

o grubości minimum 5,2 mm . 

Przy wykonywaniu robót pokrywczych należy stosować akcesoria i 

rozwiązania zgodnie z wytycznymi producenta przyjętego i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego rozwiązania systemowego. 

Do obowiązków Wykonawcy wraz wykonaniem  robót pokrywczych 

będzie należało również: 

-   wykonanie odwodnienia połaci dachów 

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji 

odgromowej 

-   niezbędne roboty towarzyszące np.: wywóz i utylizacja odpadów 



W ramach częściowej modernizacji ciągów komunikacyjnych 

przewidziano odnowienie powłok malarskich w klatkach schodowych, 

do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in.: 

- usunięcie istniejących powłok malarskich 

- naprawę tynków 

- przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie 

- wykonanie robót malarskich. 

- roboty towarzyszące 

Do wykonania powłok malarskich należ przewidzieć farby odporne na 

ścieranie wodorozcieńczalne, akrylowe farby lateksowe o 

dopuszczalnej zawartości LZO poniżej 30g/l, odporności na 

szorowanie na mokro klasa 3 (PN-EN 13300:2002) w  kolorystyce  

zaakceptowanej  przez Zamawiającego. 

 

 

   1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie 

prowadzonych robót w czasie trwania realizacji zadania aż do 

momentu zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego.                                                     



W okresie trwania prac remontowo – budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest podejmować uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w 

obrębie budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób trzecich. Stosując się do tych wymagań Wykonawca podejmie 

odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem powietrza, gleby i możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym w wyniku prowadzonych robot. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia.  

 

Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia znajdujące się na placu budowy i używane do 

robót od przejęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego 

 



2. Materiały 

Materiały zastosowane w trakcie robót związanych z realizacją 

zamówienia powinny odpowiadać jakością wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaru robót i 

specyfikacji istotnych warunków zmówienia. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat, deklarację 

zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. 

Zastosowane materiały do wykonywania zamówienia muszą posiadać 

świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie a 

przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w 

załącznikach do tych dokumentów.  

3. Sprzęt 

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt 

właściwy dla danego rodzaju robót (np. zalecane przez producenta 

papy), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. 

 

4. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla 

osiągnięcia efektu użytkowego. W trakcie prowadzenia robót 

powinna prowadzona być stała kontrola jakości wykonywanych 

robót. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót przekaże 

inspektorowi nadzoru wytyczne (zalecenia) producenta przyjętego 

rozwiązania dotyczące zakładania pap termozgrzewalnych.  

 



5. Odbiór robót 

W trakcie prowadzonych robót należy dokonywać na bieżąco odbioru 

robót zanikających w czasie umożliwiającym wykonie korekt i 

poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 

Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć następujące dokumenty: 

- protokoły odbioru robót zanikowych  

- świadectwa jakości materiałów ,atesty , aprobaty techniczne itp. lub 

inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu 

i stosowania 

- instrukcję konserwacji dachów (zalecenia użytkowe)  wykonanych z 

zastosowaniem pap termozgrzewalnych opracowaną zgodnie z 

zaleceniami producenta zastosowanego systemu 

- projekt instalacji odgromowej wraz protokołami pomiarów 

powykonawczych  uziomów 

- dokument potwierdzają przekazanie materiałów porozbiórkowych 

do utylizacji 

 

 

 

 

 


