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1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego wykonywanych w
ramach projektu
RENOWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 35 W BOGUSZOWIE-GORCACH
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokrycia dachowego.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 0.0. oraz obowiązującymi
odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2 MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 0.0.
2.2. Dachówka ceramiczna
Dachówka ceramiczna karpiówka ciągniona.
2.3. Blacha stalowa ocynkowana
Blacha stalowa płaska gr.0,5 mm z powłoką poliestrową.
2.4. Folia dachowa - paroprzepuszczalna
Folia polietylenowa zbrojona dachowa.
Paroprzepuszczalność folii musi być większa niż 3000 g/m2/24h
2.5. Pozostałe wyposażenie
Jako pozostałe wyposażenie należy stosować (zgodnie z przyjętym systemem pokrycia
dachowego - dachówki) między innymi takie materiały jak:
- klamry do mocowania dachówek zakładkowych,
- wspornik łat kalenicowych/grzbietowych,
- taśma uszczelniająca połączeń dachu ze ścianą i kominem,
- gąsior dachowe podstawowy,
- denko zamknięcia gąsiora,
- taśma uszczelniająca połączeń dachu ze ścianą i kominem,
- dachówka z kominkiem do odpowietrzania instalacji sanitarnej z pokrywą.
3 SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0.
3.2. Sprzęt do robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
− urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,
− rusztowań.
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4 TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0.
4.2. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczności.
5 WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0.0.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ustawienia rusztowania i zabezpieczenia
robót na wysokościach.
5.3. Roboty montażowe dachu ceramicznego
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót dachowych należy przymocować folię dachową
paroprzepuszczalna a następnie łacenie zgodnie z ST – 12.0 „Konstrukcje drewniane”
Krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy
temperaturze powyżej +5°C.
Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie.
Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachówek. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna
być większa niż l mm. Dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na l m i 30 mm na całej długości
rzędu.
Zamocowanie dachówek: co trzecia dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązaną
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat.
Kalenice i grzbiety dachowe powinny być ułożone zachodząc jeden na drugi na ok. 8 cm i być
przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w
gąsiorach. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. Rząd gąsiorów
powinien tworzyć linie proste. Odchylenia od linii prostej (falistość) przy sprawdzaniu łatą
długości 2 m nie powinny być większe niż 1 cm.
Ławy kominiarskie powinny być stabilnie osadzone i spełniać wymagania producenta.
Obróbki blacharskie:
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -l 5°C,
- blachy nie wolno zarysować i nie wolno dopuścić do kontaktu z materiałami
nieobojętnymi (kwasami, zasadami).
6 KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności
kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie ułożenia dachówek i gąsiorów,
− sprawdzenie zamocowania dachówek,
− sprawdzenie montażu obróbek blacharskich,
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− kontrola szczelności pokrycia dachowego.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7 OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem
robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).
8 ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 0.0.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty przygotowawcze,
− roboty montażowe.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wymaganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań,
− mocowanie folii paroprzepuszczalnej dachowej,
− wykonanie obróbek blacharskich,
− montaż dachówek z mocowaniem co trzeciej,
− montażem kalenic z układaniem gąsiorów,
− montaż elementów uzupełniających,
− montaż ław kominiarskich,
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
− wywóz materiałów odpadowych na wysypisko wraz z opłatami wysypiskowymi,
− wykonanie wszystkich koniecznych badań,
10 PRZEPISY ZWIĄZANE.

