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1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót  pt Remont dachu  na budynku  i remont dachu oficyny 
Centrum Astronomiczne PAN ul Rabiańska 8 w Toruniu.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST)  

1 wymiana ceramicznego pokrycia dachu  45261211-6  

2 wymiana obróbek blacharskich   45261320-3  

3 wykonanie izolacji termicznej poddasza 45321000-3  

4 roboty ciesielski –położenie podłogi na poddaszu 45 432114-6 

4 wymiana pokrycia papowego dachu oficyny 45261211-7  

5 montaż instalacji piorunochronu typu Janosfer wg producenta 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.  obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)   obiekt małej architektury; 

1.4.2.  budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3.   budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący za- 
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1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów czę-
ściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b)   bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. , 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
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w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiek- 

. 

 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Stan-
daryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) 
jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót — to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podsta-
wowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczego/owych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i ze-
stawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administro- 
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wania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy  przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. / część nieużytkowa poddasza i określi harmonogram udostępniania pokoi / 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i do-
kumenty,  

—   dostarczoną przez Zamawiającego, 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. - 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do-
kumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające,  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)   utrzymywać teren budowy  

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b)   możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesz-
kalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

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 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego  składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
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3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

-   projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa-
nych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nad-
zoru. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-
mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  
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Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZj), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, 

2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium 
         

. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje        , 
; f 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    Polską Normą lub 

•    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

 

1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy [ 

. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo- 
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

••    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 

•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•    zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających  i  ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

•   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

•    zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z ich  opisem w 

dokumentacji projektowej, 

•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•    dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

•    wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, . 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.przetargowym 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)   odbiorowi robót  ulegających zakryciu-,izolacji termicznej 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), pozostałe  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1.     dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.     szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 
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5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6.     deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót". 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja  

nie dotyczy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Ustawy 

-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, póz. 2016 z późn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 
177). 

-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 

881). 

-   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229). 

-   Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 

1321 z późn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr  62 

                                 
l                              póz. 627 z późn. zm.). 

i -   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. 
U. 

z 2004 r. Nr 204, póz. 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

 określenia polskich jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do   
                            wydawania 

 europejskich aprobat technicznych, zakresu  i formy aprobat oraz trybu  ich 

 udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

 -   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
                             — w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

  
            169, póz.  . 
i 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

 -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu   
                        bezpieczeń- 
 stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

 -    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
i                               szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
tech nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042). 

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

(tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny 
Ośrodek Ba-dawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
Warszawa, 2001. 
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SST 1 - Roboty dekarskie w ceramice 

l Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dekarskich 
Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 
Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części; 
Kiasa robot: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne, 45260000-6; 
Kategoria robót: Wykonywanie pokryć  45261000-4, 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą 
specyfikacją. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
. Środki 

 
  

Zaprojektowano wykonanie dachu z dachówki ceramicznej mnich mniszek  firmy Koramic w kolorze 
rustykalna angoba. 

 2.   MATERIAŁY. 
materiały tj. dachówki, gąsiory i kształtki powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
w PN-EN 1304:2002 i PN-EN1304:2002/Ap1:2004 
materiały pomocnicze muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta 
dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 1.1 

2,1Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę. 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-    są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej  tj firma Koramic z Koncernu Wienerberger  dachówka typu Mnich –
Mniszka w kolorze rustykalna angoba o wymiarach mnich 42,0cm x 16,0cm i Mniszka 
41,2cm x 18,9cm z wyłączeniem Mnich – Mniszka Aseri 

I elementy systemu gąsiory zamknięcia gąsiorów i mnich kalenicowy i Mniszka kalenicowa  
  Oraz haczyki do mocowania dachówek i taśmy kalenicową i okapową 
-    są właściwie oznakowane i opakowane, 

spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i 
wynik badania mrozoodpomości dachówek), 

-    producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Świadectwo Aprobata Techniczna  w powiązaniu z dostawą. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.2. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć- dachówką, 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w 
odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami 
do odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki 
ładunkowe powinny być składowane na paletach. 
3.   SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT POKRYWCZYCH DACHÓWKĄ. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   takich   narzędzi,   które   nie   spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia dachówką. 
4,   TRANSPORT MATERIAŁÓW. 
Wyroby    do    pokryć    dachówką    mogą    być    przewożone    jednostkami    transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie.  Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej.   Do zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transporcie należy stosować: kliny, rozpory l bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 

 
 
 
 
 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką, 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po przygotowaniu i kontroli 
podkładu pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i łaty/. Ponadto roboty pokrywcze mogą być 
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak; 
-    pokryciu połaci dachu folią paroprzepuszczalną  
-    ołacenie połaci dachu, 
-     wykonanie obróbek blacharskich na szczytach tzw ogniomury, wokół kominów, wyłazie 
dachowym i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, 
5.2. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych. Podkład pod 
pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty i kontrłąty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczące 
podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące; 
-    łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (40x60) mm;  
-    kontrłaty mocowane wzdłuż krokwi o gr zmiennej zależnej od poziomowania płaszczyzny   
     dachu, 
-    łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

-    odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu, 
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-    wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
-    łaty i -deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne, podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
-    płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 

kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 rnm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.3. warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką. 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnieniem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu 
dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
 
 
5.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką. 
a)  Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b)  Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 
mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu, 
C/     Dolne brzegi dachówek rzędu sprawdzającego za pomocą sznura ,    nie 

powinny wykazywać odchyleń od łinii sznura większych niż ±10 mm, 
d)  Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 

około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, 
to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem 
przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki 
gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

e)  Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu łatanie 
powinny przekraczać ±10 mm. 

f)   Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywa systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej, 

g)  Zlewy (kosze) powinny być pokryte papą termozgrzewalną . 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych itp. powinny 

być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. 
5.5. badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką. 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy    przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) łacenia dachu. 
 
 
 
 
 
 
5.5.1. Badania materiałów. 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami. 
5.5.2. badania prawidłowości łacenia. powinno podlegać 
sprawdzeniu w zakresie: przekroju i rozstawie łat, 
-    poziomu łat, 
-   zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziornnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  badania w czasie odbioru robót, 
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 5.6,1, Zakres i warunki wykonywania badań. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
-    zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
-    jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-    prawidłowości przygotowanego podkładu, 

prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

5,6.2, Opis badań, 
5.6.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 
ciesie!skiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej 
dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone 
w pkt. 4.4. niniejszej specyfikacji. 
5.6.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za 
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm. 
5.6.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 
wzrokowo. Ponadto należy w wybranych przez komisję miejscach, spośród szczególnie 
narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie 
ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do 
okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki oznaczyć w sposób 
umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
5.6.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
 
 
 
4.6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoiiniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm. 
 
 
5.6.2.6.     Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy)   należy przeprowadzić 
przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji 
za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 
5.6,2,3, 
5.6.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245. 
 
 
6   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT. 
6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką. 
Powierzchnię  pokrycia dachów oblicza  się w metrach  kwadratowych  ich  połaci  bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obecne na na dachu np. 
Kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 
przez linie ograniczające połacie, jak:  linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci,  linia 
przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej 
lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w 
tablicy 0005 KNR 2-02. 
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7.   OBMIAR ROBÓT. 
7,1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania . 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i 
obróbki   blacharskie   zostały   prawidłowo   przygotowane,   tj.   zgodnie   z   dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
układania pokrycia.Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu 
bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane, W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 
blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
7.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega r\& ocenie ilości l jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli urnowa taką formułę przewiduje. 
 
 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działania powinna określać urnowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

-    dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu l powszechnego zastosowania użytych 
materiałów t wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów 
częściowych, 

-    instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
-    wyniki badań laboratoryjnych j ekspertyz. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone prze wykonawcę  dokumenty  są kompletne  i  prawidłowe  pod względem 
merytorycznym. 
Jeśli jeden wynik badań jaest negatywny to roboty nie powinny być odebrane . W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
-    jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 

-    jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika , trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający rnoże wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

-    w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  
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  usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór rnoże być dokonany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-    ocenę wyników badań, 
-    wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
-    stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności wykonania  pokrycia  dachu  dachówką z 

zamówieniem . 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą. 
 
 
 7.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 6,3, „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką.  
 
 
 
8 Podstawa płatności  
  Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu dachówką ceramiczną  
- montaż łąt i kontrłat połać wschodnia o pow 144,84m2 
- pokrycie dachówką mnich mniszek montowanych na haczyki w ilośći 1 para =1 haczyk połać 
wschodnia o pow 144,84m2 
- montaż gąsiorów na łacie kalenicowej kalenica o dł 14,20m i dwa zamknięcia 
-położenie taśmy kalenicowej o dł 14,20m  
-pierwszy rząd krycia od kalenicy zaczynamy Mnich kalenicowa i Mniszek kalenicowa  
- taśma okapowa 
 
. 8. Normy. 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71 /B-1 0241 
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-1 2030: 1996 
Wyroby budowlane ceramiczne i siiikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/ Az:2002 
Wyroby budowlane ceramiczne i siiikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana 
Az1). 
PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 490:2000 
Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 
Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów. 
7.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowalno-montazowych (tom l, część III) 

Arkady, Warszawa 1 990r. 
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-    Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   ITB   część   C: 

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod 
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II. OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie 
dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury 
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004r. 

-    Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1133). Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn!a02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonaino-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, póz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002r. Nr 108, póz, 953 z późn, 
zmianami/, 
Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, póz. 
oo l;. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn, zmianami). 
 
SST 2 - Roboty dekarskie i blacharskie 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót 
dekarskich i blacharskich wschodnia połac kamienicy Rabiańska 8 i dachu oficyny 
Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 
Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45200000-9; 
Klasa robót: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty 
specjalistyczne, 45260000-7; 
Kategoria robót: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 
45261000-4. 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 
niniejszą 
specyfikacją. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 

2 Materiały 

• papa zgrzewalna zbrojona SBS 
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-   blacha miedziana 

•• gwoździe blacharskie, budowlane, wkręty, nity 

 

3 Sprzęt 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

•    butla gazowa na gaz propan-butan 

•    palniki gazowe z dyszami do zgrzewania pap 

•     nożyce do cięcia blachy 

•    urządzenie do gięcia blachy 

. 

4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez 
Inżyniera,  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  na 
koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5 Wykonanie robót 

5.1 Pokrycie kosza strona wsch. papą zgrzewalną  

   I usunięcie starego pokrycia w papie i położenie nowego pokrycia w papie zgrzewalnej 

wraz z obróbkami na dachu oficyny Rabiańska 8  

5.1.1 Zasady prowadzenia robót 

Jako pierwszą warstwę należy przykleić warstwę papy podkładowej z zakładami minimum 10 
cm. Na tak przyklejona warstwę podkładową należy przykleić drugą warstwę papy 
nawierzchniowej z przesunięciem o 1/2 arkusza. Dla warstwy nawierzchniowej zakład również 
minimum 10cm. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan -
butan należy przestrzegać następujących zasad: 
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•    palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę 
papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu); 

•    płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej grubości 
nagrzewania i nie powinien kopcić; 

•     dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej; 

•     niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia; 

•     palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 
papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 
powłokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości 
wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą); 

•    fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy 

5.1.2 Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 
+5TJ. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak temp. poniżej +5 'C, rosa, opady 
deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 

topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu. 
Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temp. nie niższej 
niż IS^, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby 
uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa 
może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. 

5.1.3 Dokładność wykonywania robót 

Należy przestrzegać dokładnego przyklejenia papy oraz zasad układania (zakład minimum 10 
cm, przesunięcie o 1/2 szerokości rolki w stosunku do warstw podkładowych). Norma 
związana PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

 

 Rynny dachowe -kosze 

Spadki koszt powinny być nie mniejsze niż 0,5 %.  

5.3 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych, z 
blachy miedzianejj   
Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. 

6 Kontrola jakości robót 
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Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

•    sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną. 

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz 
na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, a w odniesieniu do robót 
zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku 
budowy. 

•    sprawdzenie podłoża 

Badanie powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego 
sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru według normy PN-80/B-10240 Pokrycia 
dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

•    sprawdzenie materiałów 

Badanie należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 
zaświadczeń o jakości (atestów) lub wyników badań kontrolnych spełniających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm świadectw dopuszczenia materiałów 
do stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

•     badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia: 

sprawdzenie przyklejania papy - należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 
sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia - badanie należy przeprowadzać 
głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody ( np. koryta, załamania, miejsca 
styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). Badanie należy przeprowadzić bezpośrednio 
po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to można wykonać przez poddanie wybranych 
miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i 
nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie i naprawy po wyschnięciu pokrycia. 

Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone następujące 
badania: 

•    sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: Badanie polega na porównaniu 
wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru 

•    sprawdzenie materiałów: Badanie należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio- 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 
•    sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót: Badanie polega na oględzinach 

wykonanych obróbek i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak : dziury, 
pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej itp. 

•    sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy 

•     Badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane 
prawidłowo zgodnie z normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy  
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stalowej ocynkowanej i cynkowej 

•     sprawdzenie szczelności pokrycia. Badanie należy przeprowadzić w wybranych przez 
komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było 
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 minut 
zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować czy spływająca 
woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich 
po wyschnięciu pokrycia. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 

Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których 
dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika 
budowy. 

Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze 

powietrza nie niższej niż -5*C. 

Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokółów lub 

zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót 

blacharskich. 

7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest dla: 

•    wykonywanie pokrycia koszy t  papą termozgrzewalną - m2 (metr kwadratowy), 
•    wykonywanie obróbek blacharskich - m2 (metr kwadratowy), 

8 Odbiór robót 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze należy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy BN-76/0642-34. W przypadku gdy chociaż jedno z 
badań dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub ich część nie spełniająca wymagań 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, w tym przypadku Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i 
przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

9 Podstawa płatności  

Cena jednostkowa wykonywanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną obejmuje: 

•    oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,kosza dachu kamienicy i dachu oficyny 

•    układanie papy metodą zgrzewania,w koszu i dach oficyny 39m2 

• Wykonanie niezbędnych obróbek w kryciu papą zgrzewalną kalenicy,murów ogniowych 

kominów i włazów 

•    kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą zgrzewania 
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 O powierzchni 39m2 

•    cięcie blachy na wymiar, zaginanie brzegów i składanie w Klementyna kamienicy od 

strony wsch.  

•    krycie i umocowanie obróbek blacharskich w miedzi przy kryciu dachu dachówką 

ceramiczną i murków na kamienicy 

•    wyprostowanie podgięć. Oczyszczenie i podkitowanie, 

10 Zbiór norm i przepisów 

Obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie norrny krajów UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. 

 

 

SST.3 – Izolacja  

 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji. 
Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 
Grupa robót: Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 45300000-0; 
Klasa robót: Roboty izolacyjne, 45320000-6; 
Kategoria robót: Izolacja cieplna, 45321000-3. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót 
objętych niniejszą specyfikacją. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi 

2 Materiały 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać wymaganiom 

zawartym 

w normach  państwowych  lub świadectwach  Instytutu Techniki  Budowlanej dopuszczających  
dany 
materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 
jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Stosujemy wełnę mineralną do izolacji poddaszy o gr 200mm 
Do  izolacji dachu stosujemy folię paroprzepuszczalną.i wełnę mineralną  
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3 Sprzęt 

Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami: 

•    nóż do krajania wełny lub folii 

•    skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy 

•    szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu 

•    sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych (pasy ochronne, sznury, 

skrzynki z piaskiem, łopaty, gaśnice itp.) 

4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 Wykonanie robót 

5,1 Izolacja z folii paroszczelnej 

Folię należy układać jednowarstwowo z zakładem 10cm. 

5.2 Izolacja z cieplna 

Do wykonania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno 
suchym. W czasie wbudowania należy je chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robot 
termoizolacyjnych w okresie zimowym winien być ograniczony do wykonywania izolacji 
bez procesów mokrych. 

Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 

zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z 

innych źródeł. 

Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk.i oddzielone od foli przerwą dylatacyjną o gr 3-4 
cm  

Przy układaniu kilku warstw płyty należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie 
styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3cm. Płyty 
przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość 

Izolację termiczną z wełny mineralnej montujemy  
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a/ między krokwiami z dylatacją  

b/ między legarami drewnianej podłogi na poddaszy. 

 

6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót należy objąć cały proces wykonywania 

izolacji. Kontrola powinna obejmować: 

•    badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę zgodnie z warunkami 

•    badanie podkładu pod izolację 

Badanie powinno obejmować: 

•    sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 

podkładu 

•    rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń 

lub sfazowan w narożach, braku prawidłowości osadzania wpustów itp.) 

• sprawdzenie poprawności spadków podłoża 

• sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu 

• badanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych 
Badanie powinno obejmować: 

•    sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej 

•     sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania 
przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych 
na przecieki. 

7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarowąjest dla: 

•    izolacji z cieplneji i paroizolacji  - m2 (metr kwadratowy). 

 

8 Odbiór robót 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne należy 
uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych lub ich 
część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. Z odbioru robót należy 
sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy. 
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9 Podstawa płatności 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 paroizolacji: 

•    oczyszczenie podłoża, 

•    ułożenie izolacji, 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 izolacji termicznej: 

•    oczyszczenie podłoża, 

•    ułożenie izolacji 

10 Zbiór norm i przepisów 

•  

• PN-77/B-27604   Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze). 

• BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 

technicznej. 

• BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 

• PN-69/B-10260 Izolacje oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 

krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

 

 
SST 4 – Roboty ciesielskie i rozbiórkowe 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ciesielskich w zakresie wymiany elementów wieźby dachu na kamienicy 
i montażu drewnianej podłogi   
Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-; 
Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części; 
Kiasa robot: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i dachowych i inne podobne 
roboty 
specjalistyczne, 45260000-6; 
Kategoria robót: Wykonywanie ciesielstwo i zakres podłóg drewnianych  45 43 21 14 - 
6                                                   
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do 
kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3 Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi 
 
 
 
 
 
 
2 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE. 
2,1Na elementy nowe oraz wzmocnienia należy zastosować drewno sosnowe klasy 
K27. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna wynosić 
więcej niż 20%. i zaimpregnowane przeciw grzybom o przekroju 20cm x 15 cm i 16cm 
x 16cm i 16cm x 19 cm  
2,2 Dopuszcza się pozostawienie drewna konstrykcyjnego starego gdy; 
 
- otwory po owadach – niedopuszczalne, 
- sęki zdrowe okrągłe – dopuszczalne, jeżeli odległości w świetle między kołkami nie 

większa niż 50 cm  
- sęki czarne, wypadające i zepsute i niedopuszczalne 
- sęki podłużne (pasierby) – niedopuszczalne 
- skręt włókien – dopuszczalny lecz nie więcej niż 7% 
- pęknięcia głębokie (poza strefą połączeń) – dopuszczalne jeżeli głębokość ich jest 

nie większa niż ¼  grubości elementu a ogólna ich długość po jednej stronie deski 
jest nie większa niż ¼ długości elementu 

- pęknięcia w płaszczyźnie ścinania w strefie połączeń – niedopuszczalne. 
2,3 ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ISTNIEJĄCEJ WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ 
NOWYCH ELEMENTÓW. 
Istniejącą więźbę dachową należy zabezpieczyć ogniochronnie metodą 2-cio krotnego 
smarowania środkiem FOBOS M-4 w ilości 200g czystego składnika na 1m² drewna l. 
2,3,1Przygotowanie roztworu i drewna. 
FOBOS M-4 należy stosować jako 30-procentowy roztwór, który uzyskuje się 
rozpuszczając 3 części wagowe preparatu w 7 częściach wagowych wody. Wodę 
można odmierzać objętościowo, biorąc 1 litr zamiast 1 kg. Preparat należy stopniowo 
wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50°C) mieszając, aż do jego 
całkowitego rozpuszczenia. 
3 Sprzęt  
Do wykonywania robót ciesielskich należy dysponować następującym sprzętem  
- mechaniczne piły łancuchowe 
-ręczne piły do drewna  
-mechaniczne dłutownice  
- dłuta i młotki 
- sprzęt pomiarowy miary kątowniki i inne  
- pędzle  
 
4 Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom  
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 dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5 Wykonanie robót ciesielskich  

5,1 Przed przystąpieniem do robót ciesielsich należy rozebrać stare pokrycie 
ceramiczne i usunąć  

    z placu budowy oraz rozebrać łacenie i rozebrać kominy 

5,2 wykonać zabieg odgrzybiania konstrukcji drewnianej oczyszczenie  

5,3 dokonąc analizy stanu technicznego   drewna  w wieźbie  wraz z nadzorem 
konserwatorskim  

       stosująć zalecenia pkt 2,2 elementy drewnianej wieźby nie spełniające w/wym 
warunków należy wymienić dodatkowo 
5,4 Wymienić następujące elemnty  
- nasuwnice o wym 16cm x 19 cm i długości istniejących 
5,5 Na posadzce betonowej poddasza położyć legary i deskę podłogową 
jednostronnie struganą  
 
5,5 Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku procent – stężenie 
należy dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Drewno przeznaczone do 
impregnacji powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem. 
Powierzchnie malowane należy oczyścić z farby. 
Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna 
zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z 
barwnikiem w różnych kolorach (do wyboru), z których jeden należy rozpuścić w 
roztworze roboczym (dotyczy tylko wersji FOBOS M-4 KOLOR). 
Przed impregnacją drewno powinno być wysuszone do stanu powietrzno-suchego. Po 
wykonaniu impregnacji należy je ponownie przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym 
miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach, do stanu powietrzno-suchego. 
Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji. 
 
 
5,5,1Wykonanie impregnacji. 
 5,5,1,1Impregnacja powierzchniowa 
Smarowanie, natryskiwanie. 
Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy 
rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości 
preparatu. Między kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, 
aby nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu. 
Smarowanie i natryskiwanie są metodami umożliwiającymi impregnację drewna już 
wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej 
zaleca się metody zanurzeniowe – kąpiel „zimna” i kąpiel „gorąco-zimna”, choć 
smarowanie i natryskiwanie także mogą być stosowane. 
Kąpiel „zimna”. 
Elementy drewniane zanurza się w 30-procentowym roztworze. Drewno należy 
obciążyć, aby nie wypływało na powierzchnię. Orientacyjny czas nasycania drewna 
sosnowego nie struganego w temp. 20°C jest następujący: 



Rodzaj wyrobu                                                                          czas nasycania w 
godzinach 
Deska do 2 cm                                                                                                    1,5 
Bale do 5 cm                                                                                                        6,0 
Krawędziaki do 10 cm                                                                                        18,0 
Drewno okrągłe od 10-12 cm                                                                             36,0 
 
 
 
6 Kontrola jakości robót 
6,1 Kontrola jakości robót na zasadach ogólnych w ST  
6,2Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o wykonaniu 
robót zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego 
oświadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. 
6,3 Wszystkie roboty zanikająće podlegają kontroli; 

jakości  materiałów i wyrobów , cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem , 
terminu ważności i przydatności do stosowania w przypadku środków impregnacyjnych, 
jakości wykonywanych robót, w tym robót ulegających zakryciu ( konstrukcje ścianek 
na poddaszu 
wydzielających pomieszczenia), 
szczelności deskowania i jakości powierzchni, 
jakości flekowania , napraw, wymiany , połączeń elementów jakości złączy i łączników 
, 
środków, którymi będzie impregnowane drewno , 
atestów i certyfikatów. 
odchyłek wymiarowych, 
jakości elementów budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem ( kominy , 
wywiewki, podłoga, 
strop poddasza itp.) 

7 OBMIAR ROBÓT 
7,1. Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót -Wymagania ogólne  
7,2.Podstawowy obmiar to powykonawcze obmierzona powierzchnia w m2 
wyremontowanej więźby dachowej lub mb wymienianych elementów , zgodnie z tabelami 
norm nakładów rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót ,z uwagi 
na brak możliwości oceny więźby i zakresu robót remontowych przed jej odkryciem ,należy 
dokonać komisyjnie na podstawie protokółu typowania robót dachowych do remontu i 
wymiany oraz książki obmiaru robót sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
7,3 powierzchnia podłogi drewnianej  

8 .ODBIÓR ROBÓT 
8,1.Wymagania i zasady odbioru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót -Wymagania ogólne . 
 
 
8,2..Przy odbiorze remontu konstrukcji więźby dachowej należy sprawdzić : 

zgodność robót z dokumentacją i protokółem typowania robót do remontu, 
zgodność wymiarów i przekrojów użytej tarcicy , krawędziaków i bali, 
prawidłowość połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach , 
prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych 
elementów, 
prawidłowość impregnacji drewna, 
prawidłowość izolacji drewna od murów, 
prawidłowość wykonania deskowania, równość płaszczyzn , szczelność podkładu , 
stan techniczny więźby po remoncie. 
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3. Wszystkie zauważone usterki lub niedociągnięcia winny być usunięte i więźba dachowa 
- konstrukcja powinna być komisyjnie odebrana przed przystąpieniem do rozpoczęcia 
wykonywania robót dekarskich 
4. Dopuszczenie do dalszych robót dachowych winno być odnotowane w dzienniku 
budowy .Protokół typowania robót oraz protokóły odbiorów częściowych robót winny 
stanowić załączniki do protokółu końcowego odbioru dachu . 

9. Podstawa płatności 

9,1..Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót -Wymagania ogólne  
9,2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 3.0 ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót nastąpi po 
odbiorze końcowym obiektu , na zasadach określonych dla rozliczenia końcowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE : 
1. PN-EN 460 - Impregnacja drewna . Wymagania. 
2. PN-81?b -03150- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych , złącza . 
3.PN-EN1443- Kominy . Wymagania. 
4.PN-EN1382-Konstrukcje drewniane . Nośność łączników do drewna. 
5. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789,1380- Konstrukcje drewniane. 
6. PN-ENl 193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. 
7. PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych. - 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. 1. cz.rozdz. 8 - 
Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych - Wyd. Instytut Techniki  
 
Budowlanej. 
 
 
 
 
 
SST-5  
Montaż instalacji piorunochronu  typu Jonosfer według warunków technicznych producenta 
 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą 

instalacji  odgromowej  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

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 instalacji odgromowej w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a)   instalacji odgromowej 

.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w 

odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 



 

2. Materiały 

, zgodnie z specyfikacją producenta 

•     Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

•     W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem 

poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. (2)     Składowanie 

materiałów na budowie 

•     Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 

lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować 

wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie 

następującego sprzętu: Wiertarka wieloczynnościowa, 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. 

 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 

wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 



pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 

znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 

umożliwiający przepływ prądu.  

5.8. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod 

względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły 

docisku, korozją itp. 

5.10. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 

podstawowych prób obejmuje: pomiar rezystancji izolacji instalacji 

-    pomiary impedancji pętli zwarciowych 

pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej 

6. Kontrola jakości robot 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [3] i 

przepisów [4]. 

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinno podlegać: 

wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji 

elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest: 

- dla kabli i przewodów l m 

- dla badań i pomiarów l pomiar (badanie) 

8. Odbiór robót 

Po zakończeniu robót wykonawca dostarczy Inwestorowi: 

o   gwarancje, atesty, certyfikaty związane z zastosowanymi urządzeniami i 

materiałami, 

o    protokoły prób i pomiarów 

Do odbioru końcowego zostanie powołana komisja w skład której będą wchodzić 

przedstawiciele Inwestora i wykonawcy. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym 

przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 

należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

 



9. Podstawa płatności 

Podstawę   płatności   będzie   ilość   robót   określona   na   podstawie   kosztorysu   

powykonawczego   z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

[4]    Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut 

Energetyki 1988 r. [5]    PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa 

obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
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