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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

 

NAZWA ZADANIA: Remont (modernizacja) dachu budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach, gmina 

Jeleniewo 

ADRES INWESTYCJI: 

Działka geodezyjna nr 177, obręb Prudziszki, gmina Jeleniewo  

INWESTOR: 

Gmina Jeleniewo 

ADRES INWESTORA: 

ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo  

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLNYCH:  

Budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym wykonanym w technologii tradycyjnej                    
z drewnianym stropem między kondygnacyjnym, oraz dachem czteropołaciowym (czterospadowym) o konstrukcji drewnianej. 
W połaci dachu znajdują się dwie lukarny pulpitowe. Elewacje wykończone są deską drewnianą. Budynek pełni funkcję Szkoły 
Podstawowej. Nie jest planowana jest zmiana sposobu użytkowania. 

Istniejąca więźba dachowa o konstrukcji płatwiowo-jętkowej. Słupy ustawione są na podwalinie, krokwie wzdłuż ścian 
zewnętrznych oparte są na belkach stropowych. 

Dach budynku pokryty jest płytami azbestowo-cementowymi..  

WYSZCZEGÓNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH 

Urządzenie placu budowy, ciągi komunikacyjne, zaplecze i ogrodzenie budowy. 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Wejście z poziomu terenu, przez plac przed budynkiem – od strony drogi wojewódzkiej 

 

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH: 

1 OST –  Kod CPV 45000000-7 - WYMAGANIA OGÓLNE [STRONY 2÷12] 
 
2 SST 5 – Kod CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLCYJNE [STRONY 13÷17]] 

3 SST 6 – Kod 45411000 WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH [STRONY 18÷22] 

4 SST 9 – Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHĄ OBRÓBKI BLACHARSKIE 
RYNNY I RURY SPUSTOWE [STRONY 23÷32] 

5 SST  12 – Kod CPV 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH [STRONY 33 ÷35] 
 

 

OPRACOWAŁ : 

mgr inż. Arkadiusz Papadopulos 
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OST 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)  

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów 

budowlanych] 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10.PRZEPISY 

ZWIĄZANE Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna SST - Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut Techniki 

Budowlanej PZJ - Program Zabezpieczenia 

Jakości 

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych I    

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontu dachu 

budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach.  

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. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 

projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które 

są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Fe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu 

robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 

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) wydanymi przez OWEOB „Promocja". 

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 zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie   samodzielną całość, w którym   

dopuszcza   się wydzielenie   nie więcej   niż   dwóch   lokali mieszkalnych    albo    jednego    lokalu mieszkalnego    i    lokalu  Użytkowego    
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o    powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 

linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe,   budowle ziemne, obronne   (fortyfikacje), ochronne,   hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące   instalacje   przemysłowe   lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,   nadziemne   i   

podziemne   przejścia dla   pieszych,   sieci   uzbrojenia terenu,   budowle   sportowe, cmentarze, pomniki, a takce części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość Użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym   obiekcie   budowlanym -   należy   przez to   rozumieć   obiekt   budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 

w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takce obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takce odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takce prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 

stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach   budowlanych   -   należy   przez   to   rozumieć   urządzenia   techniczne   związane   z   obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takce przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

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 częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -takce 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 organizacyjnych   podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych 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. 

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, poz. 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. 

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. 
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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, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 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 przekazane 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. 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 samodzielne 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 obiektu. 

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 Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 

elektrotechnicznej (CENELEC) 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 podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 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 administrowania 

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 wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
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pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

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 kontraktowych, 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. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 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 zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Fe 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 i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

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 skalenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 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. 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 
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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, Fe 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, poz. 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 poz. 1650). 

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 wydobywania materiałów 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, Fe 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). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Fe 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i 

miejsc pozyskania piasku i Żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

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. 

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, 
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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. 

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 dpowiadające 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: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro8jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takce w normach i wytycznych. 5.2.4.Polecenia Inspektora 

nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 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 JAKO ŚCI 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, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takce wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i 

procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Fe roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Fe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma Użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do Ubytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Fe wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

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. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, Fe raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

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

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Fe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. 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. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 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. 

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. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 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 czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• 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. 

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,protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne, 

f) 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. 

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. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

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

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

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 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 
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całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 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. 

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 finalne 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 uzupełniających 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. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 

SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
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oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 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 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 8.5. Odbiór 

pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 

się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

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. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 9.2.2.Koszt utrzymania 

objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 9.2.3.Koszt likwidacji 

objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.  

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). Ustawa z dnia 21 grudnia 

20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 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, poz. 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, poz. 

1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
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(Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 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, poz. 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, poz. 

2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 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 Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ST 5  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BU DOWLANYCH (STANDARDOWE)  

(Kod 45320000-6 ROBOTY IZOLCYJNE ) 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

1.2 Zakres stosowania ST 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.4 Określenia podstawowe 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11. OBMIAR ROBÓT 

12. ODBIÓR ROBÓT 

13.PODSTAWA PŁATNOŚCI 10.PRZEPISY 

ZWIĄZANE Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna SST - 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB - 

Instytut Techniki Budowlanej PZJ - Program 

Zabezpieczenia Jakości 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z realizacją izolacji remontu dachu 

budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-

7 „Wymagania ogólne". 

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. Znaczy to, Iż projektant sporządzający 

dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót izolacyjnych budynków oraz obiektów 

budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

- przygotowaniem zaprawy, 

- wykonaniem murów i ścianek, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. Zakres robót obejmuje 

elementy konstrukcyjne murów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST- ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione 

przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

- roztwór asfaltowy - podkład - według PN-74/B-24622 

- roztwór asfaltowy - nawierzchniowy - według PN-B-24620:1998 

- lepik asfaltowy - według PN-B-24625:1998 

- papa termozgrzewalana - według PN-91/B-27618 

- folia polietylenowa - musi posiadać aprobatę techniczną 

-  samoprzylepne membrany hydroizolacyjne- muszą posiadać aprobatę techniczną 

- szlam uszczelniający, żywica epoksydowa, laminat epoksydowo - szklany - muszą posiadać aprobatę techniczną Materiały do 

izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i opadami 

atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną, samoprzylepne membrany hydroizolacyjne przechowywać w miejscu zabezpieczonym 

przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy, na 

równym, utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej, równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać 

nie więcej niż 1200 sztuk rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. Dopuszcza się przechowywanie 

rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. 

2.3. Izolacje cieplne i przeciw dźwiękowe 

- płyty styropianowe - według PN-B-20130:1999 

- wełna mineralna - według PN-B-23116:1997 

Wełnę mineralną należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je przed zawilgoceniem i opadami 

atmosferycznymi. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać na suchym podłożu, w stosach do wysokości 2 m. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, 

pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być 

wyposażone w środki przeciwpożarowe. W miejscach składowania i przed wejściem należy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 

1.2 i B.3.2. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. Sprzęt używany przy 

wykonywaniu izolacji powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Izolacja przeciwwilgociowa 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca powinien dysponować 

sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie 

z instrukcją producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do 

wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. 

4.2. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją 

montażu zalecana przez Producenta. 

4.3. Izolacja przeciwwilgociowa 

Materiały i sprzęt mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 

Rolki papy asfaltowej ogrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji leżącej najwyżej w 

dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości tak, aby 

uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym łub samochodowym należy przestrzegać 

obowiązujących przepisów transportowych. 

4.4. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa 

Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ją przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. World lub baloty z wełną mineralną należy układać do wysokości 2 m, zabezpieczając je przed przesuwaniem i 

uszkodzeniem. 

Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu pełnego 

wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa 

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji technicznej 

muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się 

stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz posiadania przez te 

materiały pozytywnej opinii Inżyniera. 
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5.2.Warunki wykonania izolacji: 

Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. 

Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 3 2 października przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne 

jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność 

względna powietrza jest większa niż 85 %. Roboty izolacyjne powinny    być wykonywane bardzo starannie i przez 

przeszkolonych pracowników. Zwraca się uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo 

pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 

5.3. Podłoże pod izolację 

- podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, 

- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń także brakiem wystających 

ziaren kruszywa itp., 

- w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona, a 

sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją wypiaskować i dokładnie odkurzyć 

przy pomocy sprężonego powietrza, 

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i wyszlifowane, 

większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy zaszpachlować kitem. 

- powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń mleczka 

cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. 

- wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 % 

- wiek betonu podłoża - minimum 21 dni 
 
5.4. Gruntowanie podłoża 

5.5. Wykonanie izolacji 

Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej. Nakładanie masy może 

odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy po wyschnięciu pierwszej. Izolacja z folii 

polietylenowej. Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta. 

5.6. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczeństwa pracy. Wynikające z ogólnego 

harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej. 

Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania należy 

je chronić przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Do   mocowania płyt   

styropianowych należy używać określonych przez projektanta łączników mechanicznych lub odpowiednich klejów. Wszystkie 

wyroby powinny mieć atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie. 

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 izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty 

izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków 

w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 

jednakową grubość do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy cementowe, lepiki lub 

kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na 

materiał izolacyjny oraz na podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury potrzeba bezwzględnie zapobiegać ich 

bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp. W miejscach takich 

zaleca się stosowanie materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego. 5.8. Ocieplenie stropodachów Ocieplanie stropodachów 

pełnych płytami z wełny mineralnej należy wykonywać według następujących zasad; 

- do ocieplania mogą być stosowane tylko płyty twarde nadające się pod bezpośrednie krycie papa bez gładzi 

cementowej 

- podłoże betonowe należy wyrównać bądź przez zatarcie packą drewnianą świeżego betonu, bądź przez 

nałożenie i wyrównanie gładzi cementowej ze spadkiem przewidzianym w projekcie; 

- stropodach zabezpieczyć paroizolacją według projektu technicznego 

- płyty z wełny mineralnej oraz wykonane na nich pokrycie powinno być chronione przed uszkodzeniami 

mechanicznymi; 

układanie termoizolacji oraz pokrycia powinno odbywać się wyłącznie przy stosowaniu chodników z desek lub płyt 

drewnopochodnych; niedopuszczalne jest rzucanie ciężkich przedmiotów, jeżdżenie taczkami, wózkami itp. po 
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wykonanej warstwie izolacji termicznej. 5.9. Ocieplenie fundamentów i podłóg 

Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na podkładzie betonowym i folii izolacyjnej PE. Grubość ocieplenia 

zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Ocieplanie fundamentów należy stosował wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji pod 

podłogą (przynajmniej w pasie o szerokość 1 m wzdłuż ścian zewnętrznych). Zaleca się stosowanie płyt ze styropianu. Ocieplanie 

ścian fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

pkt6. 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczna, i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia 

założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. Materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera 

dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na 

piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

6.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze względu 

na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu -konieczny jest stały i 

bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. W trakcie wykonywania Robót oraz po ich 

zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w 

Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. 

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 

badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 

dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku gdy 

choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST. 

W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, 

czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie 

albo nakazać wykonanie poprawek. które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST. Izolacja masami bitumicznymi, 

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania 

- sprawdzenie jakości gruntowania 

- kontrola ilości warstw. 

6.3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną 

- sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca 

- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

- sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do montażu 

- sprawdzenie poprawności układania izolacji. 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoża 

- w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swoim składzie 

rozpuszczalniki lub substancje oleiste 

- kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.3. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.4. Jednostka i zasady obmiarowania 

Izolacje oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 

warstwy wyrównawczej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory należy wykonywać dla każdej   operacji wykonywanej   osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po 

jej całkowitym wykonaniu. W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek łub warstw uzupełniających (dodatkowych) 

Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, 

- sprawdzenie dostarczonych materiałów, 

- sprawdzenie podłoża pod izolację, 

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. Do odbioru robót wykonanych 



REMONT (MODERNIZACJA) DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRUDZISZKACH, GMINA JELENIEWO 

17 
 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- świadectwa dostaw materiałów, 

- protokół odbiorów częściowych, 

- zapisy w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w 

terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 

- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

- PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS- E) Instrukcje montażu systemu 

ocieplenia opracowane przez Producenta systemu. 
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SST 6 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)  

Kod 45410000 - TYNKOWANIE  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

Kod 45411000 WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWN ĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

1    WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych 

wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach. 

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. Znaczy to, Iż projektant sporządzający 

dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 

architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały Użyte zaprawy 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania 

powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 

- podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie   prace   budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z   ustaleniami dokumentacji 

projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 

robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 

dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
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poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 

„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone   jest   Użycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych,   bagiennych   oraz wód   zawierających   tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien   spełniać wymagania   normy PN-79/B-06711   „Kruszywa   mineralne.   Piaski   do zapraw budowlanych", a 

w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Przygotowanie 

zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę   należy   przygotować   w   takiej   ilości,   aby   mogła   być   wbudowana   możliwie   szybko   po   jej przygotowaniu, 

tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy powszechnego 

Ubytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 pod warunkiem, Fe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 

suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 

zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, Fe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 

dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 

tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy 

PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 

normą PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 

według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków mieneralnych na zawilgocenie -w proporcji 

1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny 

umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.5. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.6. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 

podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów Żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z 
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powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, 

Jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami   Inspektora nadzoru, 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno 

z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku: 
 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

pkt 9. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 
 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. 
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Woda do betonów i zapraw. PN-B-30020:1999   Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-19701 ;1997    Cementy powszechnego Ubytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,   9001, 9002, 9003   i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami 

zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 

2003 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMONT (MODERNIZACJA) DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRUDZISZKACH, GMINA JELENIEWO 

23 
 

SST 9 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

(Kod CPV 45260000)  

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE  

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10.PRZEPISY 

ZWIĄZANE Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna SST - 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB - 

Instytut Techniki Budowlanej 1   WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w budynku Szkoły Podstawowej                       

w Prudziszkach. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 

zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Fe podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych 

blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 2.    

MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV  

5000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 

obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych 

do wykonania pokryć dachowych. 2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 

mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną 

mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 
 
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 

1250x2000 mm. 

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 

c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
 
2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 

35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 . Profile T7, 

T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 

2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi 

w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 

2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych: 
 
- płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 

- płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 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. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 4.2.1.   Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 

się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy 

za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 

drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z 

wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o 

długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 

spadku (pochylenia połaci dachowej), 



REMONT (MODERNIZACJA) DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRUDZISZKACH, GMINA JELENIEWO 

25 
 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach 

(przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien   być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w 

styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm 

a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 

elastycznym lub kitem asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie 

zewnętrzne. 

5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 

każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 

pkt. 5.1., 

- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku górze. każda deska 

powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna 

szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i „wpust" lub na przylgę. 

Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy 

większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami, 

- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy wykonanych w 

korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych 

stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek obrzynanych grubości 25 

mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 

- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu 

blachą cynkową, 

- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, łączonych na wpust lub przylgę. W 

uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na styk, 

- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą cynkową lub 

ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą -gwoździe 

miedziane, 

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład powinien być 

pełny, z desek układanych na styk, 

- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń: 

- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 

- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego 

profilu dachówki. 

5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących wymagania: podkład z łat może być 

wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, rozstaw łat 

powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty 

od kalenicy powinna wynosić 5 cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość 

deski kalenicowej powinna 

być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych, 

przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 

a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 

b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. wzdłuż okapu 

powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, łaty i deski powinny być 

zabezpieczone przed zagrzybieniem, podkład z łat powinien spełniać wymagania 

podane w pkt. 5.1. 

5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

W   przypadku   podkładu   z   płatwi   pod   pokrycie   z   płyt falistych   z tworzy sztucznych   należy przestrzegać 

następujących wymagań: 

przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do rodzaju płyt, ich długości i 

szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci dachowych, 

płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub dźwigarów dachowych. Górne półki 

(powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej, 

przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia dachowego nie wystawały poza 
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płatwie więcej niż: 

a) 35 cm przy okapach bez rynien, 

b) 20 cm przy okapach z rynnami. 

w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe, 

na płatwie mogą być zastosowane: 

a) dźwigary lub rury stalowe, 

b) dźwigary Żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 

c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub dźwigara) dachowego. 

płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed korozją, podkład z płatwi w zakresie 

pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać wymaganiom pkt. 5.1, rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych 

poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju 

płyt i gramatury włókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt. 

5.7. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz 

normą PN-B-02361:1999. 5.7.1.   Pokrycia z blach płaskich 

5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a 

w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi 

cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć 

na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki 

zabezpieczającej blachę. 

5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 

Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa 

okapowego. 

Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub 

grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. Pas okapowy należy 

wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub 

podwójne i mocując go do deskowania Żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń 

równoległych i prostopadłych do okapu. 

Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu 

wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach 

powinny być łączone: a)   w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm, 

b) w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20°, lub na rąbki leżące 

podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

c) w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i Żabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien 

przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw Żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu połaci powinny 

być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 

10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym 

kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

5.7.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 

Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie należy jednak stosować 

połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady. 

Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu - na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 

b) w złączach równoległych do okapu - na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; dolne brzegi górnych arkuszy 

powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej 

długości; języki blaszane powinny być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw 

języków nie powinien być większy od 46 cm, 

c) w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na ostro; arkusze 

przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 

mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 

40 mm do 50 mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania Żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm. Gwoździe powinny być 

ocynkowane, a Żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 
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5.7.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 

Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia blachą ocynkowaną o grubościach 

od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń 

producenta. 

Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu - na rąbki leżące. Gwoździe i Żabki 

do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane. 5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych 

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 

Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych zaczepów grubości od 3 mm do 5 mm, 

a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania zaczep może być przylutowany do spodu blachy 

falistej. 

Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby każdy arkusz blachy falistej był 

mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości 

blachy. Arkusze blachy powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu - na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane nitami o średnicy 3 

mm w odstępach nie większych niż 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno być wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy 

przykrywającej blachę dolną, 

b) w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od nachylenia połaci 

dachowej. 

Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna być pokryta gąsiorami 

blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do profilu blach. W przypadku 

konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny. 

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999. Arkusze blach 

trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne blach 

trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy 

stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o 

szerokości nie większej niż 3 m. 

Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na 

zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na 

falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać 

zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% 

nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych 

należy stosować uszczelki. 

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko blachą górną. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 

55% i nie mniej niż 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z 

nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy 

trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element 

usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy 

mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów 

podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. 

Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 

Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy stosować odwodnienia 

typu wewnętrznego. 

5.7.2.3.  Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć dachowych stosuje się ustalenia 

normy PN-EN 506:2002. 

Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 

Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, 

aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

5.7.3.Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan 

W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy wykonane zgodnie z normą PN-EN 

501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być odcinane, łączone narąbek, kształtowane i lutowane 

bez trudności w określonych granicach właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania 

dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN 988. 

Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych układanych na ciągłympodłożu wynosi 

0,6 mm. 

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie: 

a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 
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b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 

W   przypadku   blachy cynk-miedź-tytan   przewidzianej   do wykonywania   samonośnych   wyrobów do   pokryć dachowych 

stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 

Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. W przypadku 

blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji 

blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 5.7.4.Pokrycia z blachy aluminiowej 

Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny być stosowane zgodnie z 

normą PN-EN 508-2:2002. 

Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. Łączenie 

blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, 

aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu powinny być zgodne z normą 

PN-EN 507:2002. 5.7.5.Inne pokrycia z blach 

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, 

organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta 

wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 

Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. 

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący. 

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, organiczną, 

układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny 

być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na 

korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002.  

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący i na 

zwoje. 

Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 

dachówkowym. 

Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: cynkowo-

aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji 

producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3: 2002. Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z 

powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 

Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący. 

Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie 

wolno do cięcia Używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu 

na korozję miejsc ciętych, 

po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach, 

blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty 

należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka 

powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w 

dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz 

w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 

przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do 

układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być 

ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku 

zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy 

ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny 

być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia 

przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek 

wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia 

połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową. 

5.7.6.Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 

Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6. Przy kryciu dachów płytami z 

tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład 

aprobatach technicznych. 

Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie. Z uwagi na to, że rozszerzalność 

termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż odkształcalność materiałów stanowiących podkład, płyty należy 

mocować do podkładu w sposób umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty 

lub haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe od średnicy tych łączników. Pod główki wkrętów lub nakrętek 
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haków należy stosować podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. 

Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na płyty na szerokość co najmniej 

jednej fali. 

Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub płatwi. 5.7.5 Pokrycia 

z dachówki 

Podkład pod dachówki powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6 

Przy kryciu dachów dachówkami ceramicznymi obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i innych dokumentach 

odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. 

Mieszanie dachówki - dachówka ceramiczna jest wyrobem produkowanym ze składników naturalnych dlatego przed ułożeniem 

należy mieszać dachówki z różnych palet gdyż mogą występować różnice odcieni. Wentylacja – dachówka powinna mieć możliwość 

szybkiego wysychania, dlatego należy zgodnie z zaleceniami producenta stosować wentylację przestrzenia wentylacyjną z wlotami i 

wylotami okap/kalenica oraz dodatkowo dachówkami wentylacyjnymi. Zasady krycia, szczelność – jeśli nachylenie połaci dachowej, 

szczególne warunki miejscowe, uwarunkowania klimatyczne, ułożenie połaci metodą „na sucho”, konstrukcja stanowią zagrożenie 

szczelności dachu, należy zastosować dodatkowe elementy podnoszące ogólną szczelność. Dodatkowe elementy to: klamrowanie, 

uszczelnianie zaprawami, przekładki papowe, membrany z folii, krycie wstępne, dachu spodnie, kompaktowe systemy termoizolacji. 

Montaż ław kominowych, płotków śniegowych, grzebieni okapu, listwy wentylacyjnej taśm wentylacyjno uszczelniającej kalenicy 

wykonać zgodnie z instrukcją techniczną producenta. 

5.8. Obróbki blacharskie 

5.8.1.Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.8.2.Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.8.3.Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 

powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.9.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.9.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o 

przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt 

wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.9.3.Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 

25,0 m. 

5.9.4.Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w 

promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 5.9.5.Wpusty dachowe powinny 

być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 

0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.9.6.Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed 

możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.9.7.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.9.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 

spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 5.9.9.Rynny dachowe i elementy wyposażenia z 

PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane   z   pojedynczych   członów odpowiadających   długości   arkusza   blachy   i   składane   w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane   z   pojedynczych   członów odpowiadających   długości   arkusza   blachy   i   składane   w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie 

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Żeliwnej na głębokość kielicha.  

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 

przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 
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6.3.1.Kontrola wykonania   pokryć   polega   na   sprawdzeniu   zgodności   ich   wykonania   z   powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 6.3.2.   Pokrycia 

z blachy 

a)   Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506: 2002, PN-EN 502:2002, 

PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 

oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b)   Uznaje   się, że   badania   dały wynik   pozytywny gdy wszystkie   właściwości   materiałów i pokrycia dachowego są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń 

obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

- dla robót - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji   powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

8.1.1.Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2.Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą 

szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku 

prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 8.3.2.Odbiór częściowy 

powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3.Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.3.4.Badania końcowe 

pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 8.3.5.Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią 

następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 

8.3.6.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 

ich z urządzeniami odwadniającymi, a takce wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 

negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie 

wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 

8.4.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza 

są prostopadłe do okapu itp.). 8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 8.4.3.Sprawdzenie łączenia i 

umocowania arkuszy. 8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
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8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.5.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

8.5.4.Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6.     Zakończenie odbioru 

8.6.1.Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podkładu, 

pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, narożników 

łącznie z pokwitowaniem lub 

(pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt i obróbek na Żądany 

wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie 

kalenicy i okapu), 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-61/B-10245 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na 

ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub 

cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym 

podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym 

podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na 

korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 1462:2001 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z 

blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 
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półokrągłych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. PN-EN 1304:2007 – Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
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SST 12 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)  

WYKONYWANIE KONSTRYKCJI DACHOWYCH 

(Kod CPV 45261100-5) 

SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

1.2.Przedmiot ST 

1.3.Zakres stosowania ST 

1.4.Określenia podstawowe, definicje  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.6.Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 8 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem konstrukcji drewnianych dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy   i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót które zostaną wykonane w ramach robót ciesielskich 
przy konstrukcji dachu na obiekcie stacji wodociągowej w Wiżajnach. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wiązar kratowy  wykonany metoda przemysłową z godnie z  projektem konstrukcji, więźba dachowa jętkowa,  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami 
podanymi w SO "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1 Drewno - do konstrukcji drewnianych stosuje się  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami i ogniem  
Dla robót objętych specyfikacja stosuje się drewno konstrukcyjne klasy C 21, 24 N/mm2 
2.1.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa  wg tabeli     
Lp. Oznaczenie Klasa drewna  C21,24 Klasa drewna  K33 
1 Zginanie Wg normy 33 
2 Rozciąganie wzdłuż włókien Wg normy 0,75 
3 Ściskanie wzdłuż włókien Wg normy 24 
4 Ściskanie w poprzek włókien Wg normy 7 
5 Ścinanie wzdłuż włókien Wg normy 3 
6 Ścinanie w poprzek włókien Wg normy 1,5 
2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy wg tabeli 
Lp. Wady Klasa drewna  C21, 24 Klasa drewna  C33 
1 Sęki w strefie marginalnej Wg normy ¼ do ½ 
2 Sęki na całym przekroju Wg normy ¼ do ½ 
3 Skręt włókien Wg normy do 10% 
4 Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

- głębokie 
-powierzchniowe  

Wg normy ½ 
1/1 

5 Zgnilizna niedopuszczalna Wg normy 
6 Chodniki owadzie niedopuszczalne Wg normy 
7 Szerokość słojów Wg normy 6 mm 
8 Oblina Dopuszczalna n Wg normy a długości dwóch krawędzi 

zajmująca do ¼ szerokości lub długości 
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Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
  10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 
  5 mm – dla szerokości >250 mm 
Wichrowatość  6 % szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
dla konstrukcji ochronnych przed zawilgoceniem – 18 - 20 % 
2.1.4  Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości:  do  + 500 mm lub do – 20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:   do + 3 mm lub do – 1mm 
- w grubości:  do + 1mm lub do – 1 mm 
b) odchyłki wymiar bali powinny być nie większe:        
- w długości:  do  + 500 mm lub do – 20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:   do + 3 mm lub do – 1mm 
- w grubości:  do + 1mm lub do – 1 mm 
c) odchyłki wymiarowe łat powinny być nie większe: 
* dla łat o grubości do 50 mm 
 - w długości:  do  + 1 mm lub do – 1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:   do + 2 mm lub do – 1mm dla 20 % ilości 
* dla łat o grubości powyżej 50 mm 
 - w długości:  do  + 2 mm lub do – 1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:   do + 2 mm lub do – 1mm dla 20 % ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż  + 3 mm i – 2 mm 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż  + 3 mm i – 2 mm 
2.2. Łączniki 
2.2.1 Gwoździe- należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2 Śruby – należy stosować z śruby łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, śruby łbem kwadratowym wg PN-88/M-
82121 
2.2.3. Nakrętki - należy stosować z nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151 
2.2.4 Podkładki pod śruby – należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5 Wkręty do drewna – należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M82501; z łbem stożkowym wg PN-
85/M82503; z łbem kulistym wg PN – 85/M82505. 
2.3 Środki ochrony drewna: 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie 
środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2 /ITB-IDT/87 z 5.08.1989 r. 
a) środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.4.1 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub lub odizolowanym od 
elementów warstwa folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach rozmieszczonych w taki sposób aby 
nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza  od 20 cm. 
2.4.2. Łączniki i materiały do ochronny drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.4.3. Badanie na budowie – każda partia materiału dostarczona na budowę przed jeje wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika Budowy.    
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I URZĄDZEŃ  
3.1. Do montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu: piła elektryczna, piła spalinowa,  siekierki, młotki, klucze, poziomica, 
pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w pomieszczeniach zamykanych. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.  
 4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, 
transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny, podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata stateczności i od wpływów atmosferycznych. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
 
1.4.6 Wykonanie robót 
 

- Odwiązanie elementów składowych konstrukcji 
- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
- Ułożenie murłat i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementów. 
- Izolowanie elementów folią izolacyjną i pianką poliuretanową  
- Zamocowanie folii dachowej paraprzepuszczalnej 
- Przybicie kontrłat 
- Przybicie płyt budowlanych OSB gr 15 mm  z zachowaniem odpowiednich szczelin dystansowych 
- Montaż okien dachowych i wyłazu. 
- Wykonanie konstrukcji daszku nad wejściem wraz z przybiciem płyt OSB 
- Impregnacja więźby preparatem solnym trzykrotnie 
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1.4.7 Kontrola jakości 
 
Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych 
materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na 
podporach i rozstawu elementów składowych,   badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami 
konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
 
1.4.8 Jednostka obmiaru 
Powierzchnie pokrycia z płyt OSB i folii dachowej (m2), ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję więźby dachowej 
(m3)  
 
1.4.9 Odbiór 
 
Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. 
1.4.10 Podstawa płatności 
Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 
 
1.4.11 Przepisy związane 
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000/Azl:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne, projektowanie.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


