SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-1

Nazwa inwestycji:
Budynek mieszkalny wielorodzinny – roboty remontowo - budowlane dachu,
łącznie z przebudową kominów i remont elewacji.
Adres:
12-230 Biała Piska
ul. Sienkiewicza 9
Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa
12-230 Biała Piska
ul. Sienkiewicza 9
Data opracowania:
28.06. 2010r.
Sporządził:
Andrzej Janik
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3. RUSZTOWANIA – MONTAŻ I OBSŁUGA
4. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH – POKRYCIA DACHU
DACHÓWKĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
5. ROBOTY MURARSKIE
6. BETONOWANIE - ZBROJENIE
7. BETONOWANIE – BETONOWANIE KONSTRUKCJI
8. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW
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CZĘŚĆ WSTĘPNA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo – budowlanych
dachu, łącznie z przebudową kominów i remont elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Białej Piskiej przy ul.
Sienkiewicza 9 w zakresie:
- wymiany pokrycia dachu z dachówki holenderki na dachówkę cementową
- wymiany ogniomurów
- wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- remontu kominów
- montażu elementów wyposażenia dachu
- odbicia starych słabych tynków zewnętrznych
- wzmocnienia nadproży
- ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi
- uzupełnienia tynków zewnętrznych
- niezbędnych robót malarskich
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
2. Po ustawieniu rusztowania przez przeszkolonych pracowników, wykonawca
rozpocznie rozbiórkę starego pokrycia dachu z dachówki holenderki oraz
remont kominów. Ustawienie, eksploatacja i na koniec rozbiórka rusztowania
musi się odbyć w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w specyfikacji
technicznej: RUSZTOWANIA – MONTAŻ I OBSŁUGA.
3. W zakresie remontu kominów przyjęto rozbiórkę betonowych czapek
kominowych na wszystkich kominach, rozbiórkę kominów ponad dachem, w
połaci dachowej i częściowo w przestrzeni strychu.
Jeden komin nieczynny w pobliżu włazu dachowego, przewidziany do
rozbiórki ponad dachem, w połaci dachu i częściowo w przestrzeni strychu,
po rozbiórce nie będzie odbudowany.
Po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie z przedmiarem, kominy w części
strychu i w połaci dachowej wymurować ponownie z cegły czerwonej.
W części strychu i w połaci dachu wykonać tynki wewnętrzne na
przemurowanych częściach kominów i pomalować farbą wapienną. Tynki
wykonać jako dwuwarstwowe z obrzutką i narzutem, zachowując odstęp czasu
pomiędzy wykonywanymi warstwami min. 24h.
Ponad dachem kominy wymurować w wymiarach jak przed rozbiórką (patrz
przedmiar) z cegły klinkierowej pełnej klasy 25 na zaprawie do klinkieru,
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na licówkę, ze spoinowaniem w trakcie murowania na spoinę wklęsłą,
pamiętając w czasie murowania o obsadzeniu wsporników pod zamontowanie
ławy kominiarskiej na kominie, na którym planowany jest montaż ławy
kominiarskiej.
Roboty murarskie wykonać w oparciu o przepisy, zawarte w specyfikacji
technicznej: ROBOTY MURARSKIE.
Na kominach wykonać czapki żelbetowe z kapinosem i z okapami wystającymi
po 5cm poza lico kominów, z zachowaniem spadków na wierzchu czapek w
kierunku zewnętrznym od przewodów kominowych. Czapki kominowe
wykonać z betonu B-15 z dodatkiem wodoszczelnym z zawibrowaniem, ze
zbrojeniem z siatki o oczkach 10cm z prętów fi 6mm.
Po wykonaniu robót związanych z remontem kominów, przewody kominowe
podlegają odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, co musi zostać
potwierdzone protokołem kominiarskim.
4. Południowa ściana szczytowa ma pęknięte narożniki na wysokości murów
ogniowych i okapów. W związku z tym zaplanowano rozbiórkę ceglanych
ogniomurów i części okapów oraz ponowne ich wykonanie, jako elementów
żelbetowych, dodatkowo zespolonych ściągami z ceowników z sąsiednimi
krokwiami.
Roboty żelbetowe wykonać w oparciu o przepisy, zawarte w specyfikacjach
technicznych: BETONOWANIE – ZBROJENIE i BETONOWANIE –
BETONOWANIE KONSTRUKCJI.
Pęknięcia występują również na nadprożach ceglanych nad otworami
okiennymi i drzwiowymi. Zaplanowano ich rozbiórkę nad ościeżami
zewnętrznymi i zastąpienie prefabrykowanymi belkami nadprożowymi typu „L”
5. Stare pokrycie dachu dwuspadowego pokrytego dachówką holenderką
z obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej, w wielu miejscach przecieka.
Rynny i rury spustowe skorodowane, w całości do wymiany.
W zakresie remontu pokrycia dachu należy wykonać rozbiórki:
- pokrycia dachu z dachówki holenderki
- ław kominiarskich
- ołacenia połaci dachu
- rynien i rur spustowych
Po wykonaniu w/w robót rozbiórkowych, oczyścić deskowanie dachu
i uzupełnić miejsca, gdzie stare deskowanie zbutwiało wskutek przecieków
dachu.
Do dalszego użytku pozostanie stary właz dachowy, do którego trzeba dorobić
nakrywę drewnianą obitą blachą powlekaną.
Do wymiany przewidziana jedna krokiew, kilka innych do wzmocnienia.
Dachówkę z rozbiórki złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora.
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6. Na oczyszczonym i uzupełnionym deskowaniu dachu, zamocować folię
dachową paroprzepuszczalną o gramaturze min. 150g/m², o parametrach do
stosowania na deskowaniu pełnym i przybić zaimpregnowane kontrłaty i łaty.
Na tak przygotowanym ołaceniu dachu wykonać pokrycie dachówką cementową
w kolorze ceglastym, łącznie z obróbkami blacharskimi w kolorze dachówki.
Roboty dekarskie wykonać w oparciu o przepisy, zawarte w specyfikacjach
technicznych: WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH – POKRYCIE
DACHU DACHÓWKĄ i WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH –
POKRYCIA DACHU BLACHĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I
RURY SPUSTOWE .
7. Do wymiany wszystkie rynny wzdłuż okapów. Zamontować nowe systemowe
rynny fi 150mm z blachy ocynkowanej.
Do wymiany wszystkie rury spustowe zamocowane na ścianach budynku.
Zamontować nowe systemowe rury spustowe fi 120mm z blachy ocynkowanej.
8. W trakcie wykonywania nowego pokrycia dachu należy zamontować
elementy wyposażenia dachu wyszczególnione w kosztorysie: ławy
kominiarskie i zabezpieczenia przeciwśnieżne. Elementy wyposażenia dachu
zamontować zgodnie ze wskazówkami producenta.
9. Ściany zewnętrzne ocieplić płytami styropianowymi. Przed przystąpieniem do
robót ociepleniowych zbić wszystkie tynki zewnętrzne, łącznie z cokołami. Nie
zbijać tynków w bramie. Po zbiciu tynków ściany zmyć strumieniem wody, aby
ze ścian spłynęły wszystkie luźne cząstki zaprawy. Tak przygotowaną
powierzchnię przedstawić do odbioru Inspektorowi Nadzoru.
Na właściwie przygotowanych ścianach wykonać ocieplenie płytami
styropianowymi grubości 10cm o współczynniku przewodności cieplnej
0,030(W/mk), np. LEPSZY 0,030 firmy „Yetico” lub równoważny, o
zastosowaniu do ociepleń ścian. Płyty styropianowe mocować do ścian na placki
z zaprawy klejowej i plastikowe dyble z grzybkami w ilości min. 6szt./m². Płyty
styropianowe pokryć warstwą zaprawy klejowej z wtopieniem siatki z włókna
szklanego, o gramaturze min. 150 g/m². Dolne partie ocieplenia ścian wzmocnić
dodatkową warstwą siatki na zaprawie klejowej.
Narożniki wypukłe zabezpieczyć kątownikami metalowymi z siatką.
Na ścianie frontowej zamocować elewacyjne profile ozdobne obramowań
ościeży okiennych, podokienników i gzymsów, oferty firmy „ADAMS” lub
równoważne, wyszczególnione w rysunkach projektu budowlanego.
Wierzchnią warstwę ocieplenia z płyt styropianowych pokrytych zaprawą
klejową zagruntować farbą gruntującą i pokryć tynkiem cienkowarstwowym
silikatowo – silikonowym 1,5 mm „WEBER” o strukturze ,, baranek’’lub
równoważnym, w kolorze zgodnym z projektem budowlanym.
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Ościeża zewnętrzne, profile elewacyjne i okapy pomalować farbą silikatową w
kolorze białym, natomiast cokoły w kolorze brązowym,
Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać w oparciu o przepisy, zawarte
w specyfikacji technicznej: BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
ŚCIAN BUDYNKÓW.
10. Po zakończeniu wszystkich robót, uporządkować teren budowy, wywożąc
gruz i odpady materiałów w miejsca do tego przeznaczone.
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