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 Remont  pokrycia  dachu na budynkach  mieszkalnych  wielorodzinnych 
przy   ul. Poniatowskiego  3  w  Zamościu

Kod   CPV           45261214-7   Kładzenie dachów bitumicznych
                                                                                                 

Inwestor;   WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA
                           ul.  Poniatowskiego  3,    22-400  Zamość

w imieniu, której występuje;
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

ul.  Peowiaków  8,   22-400  Zamość

 Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną.

1,  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową 
i poleceniami Inspektora nadzoru.  Inspektor   nadzoru w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją  kosztorysową. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją   kosztorysową i mogą 
mieć wpływ na niezadawalającą jakość robót, to materiały zostaną zastąpione innymi a elementy wykonanych robót 
będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , normach i dokumentacji kosztorysowej.
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę dokonuje Inspektor 
nadzoru.
Odbiór końcowy robót następuje w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od daty potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót.  Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót odbiega od 
założonej w dokumentacji kosztorysowej lub też stwierdzi usterki dające się usunąć – wyznacza termin wykonania 
robót poprawkowych i potwierdzi ich usunięcie.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej jak również  dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach  na wysokości. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w 
odpowiednią odzież roboczą i obuwie. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na 
dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, pojemnik z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej 
pomocy (przeciw oparzeniom).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

2.  WYKONYWANIE  POKRYĆ  DACHOWYCH            
Zakres robót obejmuje;
-      pokrycie powierzchni dachu papą zgrzewalną jednowarstwowo 
-      wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej przy kominach
Szczegółowy zakres  opisano w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
1. Wykonanie  robót.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Stosowana na pokrycie papa termozgrzewalna – nawierzchniowa; 
powinna odpowiadać Patentowi Europejskiemu  Nr EP 1 058 621 B1
Jest  to papa EXTRA WENTYLACJA  TOP  5   -   SZYBKI SYNTAN  SBS o następującej konstrukcji;
- posypka wierzchnia, asfalt modyfikowany (SBS), włóknina poliestrowa  250g/m2, asfalt modyfikowany (SBS), 

warstwa SYNTAN, aktywowane termicznie pasma klejowe z asfaltu samoprzylepnego (50%powierzchni), folia PE
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Przed przystąpieniem do klejenia papy asfaltowej zgrzewalnej należy sprawdzić istniejące podłoże. 
Jeżeli na pozostawionym podłożu z papy występują nierówności i pęcherze należy;
- ściąć nierówności starego podłoża (np papy po uprzednim zerwaniu w całości)
- w przypadku nierówności podłoża do 1cm na odcinku co najmniej 2m należy, powierzchnię wyrównać papą 

zgrzewalną podkładową. [Tą sytuację należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru – jako kwalifikację robót 
zanikających, dodatkowych.] 

Powierzchnię istniejącej papy należy przesmarować masą asfaltową Siplast Primer – Szybki grunt SBS
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady;  podłużny 10cm,  poprzeczny  12 – 15cm. 
Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 
(poziome o ½,  pionowe o 50%  długości arkusza.
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów atmosferycznych i silnym 
wietrze. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy pod kątem 45 0.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad;
a/ palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 
   przekładki antyadhezyjnej. 
b/ w celu uniknięcia zniszczenia papy (zmarszczenia, przepalenie – osłabienie wytrzymałości, zmiana grubości papy) 
działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę 
nadtapiania masy powłokowej,
c/ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu  masy asfaltowej lub jej 
zapalenia
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku 
gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego.
Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Obróbkę blacharską, do której będzie klejona papa zgrzewalna – należy posmarować lepikiem i odczekać aż do jego 
wyschnięcia a następnie zgrzewać  papę.
Obróbki z papy przy  kominach należy przy górnej krawędzi umocować listwą aluminiową i uszczelnić masą 
silikonową.

2,  SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportowych  powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej   w terminie przewidzianym  Zamówieniem.

3,  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonania robót w zakresie ich zgodności z przedmiarem robót, 
specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie 
w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
kosztorysową (obmiarem robót). Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. 

4.  ODBIÓR  ROBÓT.
Odbiór końcowy robót następuje w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od daty potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia  robót.  Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót odbiega od 
założonej w dokumentacji kosztorysowej lub też stwierdzi usterki dające się usunąć – wyznacza termin wykonania 
robót poprawkowych i potwierdzi ich usunięcie.
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