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Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia w części 1 

Opis przedmiotu zamówienia w części 1 
Remont dachu budynku stacji obsługi oraz stacji paliw MZK Bełchatów  

 

I. Zakres robót 
Naprawa pokrycia dachowego na budynku stacji obsługi oraz budynku stacji paliw MZK Bełchatów, 

znajdujących się na terenie bazy MZK Bełchatów, ul. Przemysłowa 11, 97-400 Bełchatów. 

Remont połaci dachowej przewiduje się w zakresie podanym w przedmiarze robót, w rozdziale III i IV. 

II. Materiały 
Zastosowane materiały budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnie stosowane 

w budownictwie, posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa i atesty zgodnie z Polskimi 

Normami i prawem budowlanym. 

W szczególności wymagania dotyczące używanych materiałów: 

1. Papa asfaltowa wentylacyjna o parametrach nie gorszych niż: 

a. gramatura osnowy: 50 g/m2, 

b. osnowa z włókna szklanego, 

c. posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej i spodniej, 

d. perforacja papy ≥ 12,0 %, 

e. niedopuszczalne spływanie w temp. 70o C, 

f. niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć w temp. 0o C, 

g. wymagane dokumenty: deklaracja własności użytkowych i aprobata techniczna. 

2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niż: 

a. grubość: 5,2 ± 0,2 mm, 

b. osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 [g/m2], 

c. posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej, 

d. wytrzymałość na rozciąganie: 900 -200/+300 [N/50 mm] (wzdłużne), 900 ± 200 [N/50 

mm] (poprzeczne), 

e. wydłużenie przy zerwaniu: 40% ± 10% (wzdłużne), 40% ± 10% (poprzeczne) 

f. giętkość w niskich temperaturach: ≤ -20[oC], 

g. temperatura mięknięcia (odporność na spływanie): ≥ 100 [oC], 

h. odporność na działanie ognia zewnętrznego: Broof (t1), 

i. reakcja na ogień: klasa E, 

j. górna warstwa: gruboziarnista posypka mineralna, 

k. dolna warstwa: folia polimerowa, 

l. gwarancja: minimum 10 lat, 

m. wymagane dokumenty: deklaracja własności użytkowych i aprobata techniczna. 

3. Roztwór asfaltowy: wymagania wg normy PN-75/B-24622. 

4. Blacha stalowa ocynkowana: wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy 

stalowe płaskie o gr. min. 0,55 mm. 
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5. Rynny dachowe i rury spustowe do odprowadzania wód opadowych z budynków – wykonane 

z materiałów: Fe-ocynk, Cu, Al, TC, Inox, Fe-ocynk + elastyczna powłoka z tworzywa 

sztucznego, Al + elastyczna powłoka z tworzywa sztucznego – wymagania wg norm: EN 

612:2005 i PN-EN 612:2006. Wymagane dokumenty: deklaracja właściwości użytkowych. 

6. Dachowy uchwyt do rynien – wykonane z materiałów: Cu, Al, Inox, Fe-ocynk, Fe-ocynk 

+ elastyczna powłoka z tworzywa sztucznego, Al + elastyczna powłoka z tworzywa sztucznego, 

lub w rękawie z Cu i TitanCynku – wymagania wg norm: EN 1462:2005 i PN-EN 1462:2006. 

Wymagane dokumenty: deklaracja właściwości użytkowych. 
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III. Przedmiar i zakres robót na dachu stacji paliw 
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IV. Przedmiar i zakres robót na dachu stacji obsługi 

 

V. Dokumenty odniesienia 
 § PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 

 § PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

 § PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne. 

 § Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie 

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

 


