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III. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
 

11 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 
„Modernizacja pokrycia dachu  strefa nr II pawilon nr 1 -prawa strona nad "E" (do 
odporności ogniowej RE30, oraz NRO -  MEMBRANA EPDM)” 
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający:  
2) Instytucja finansująca : Jak wyżej 
3) Wykonawca robót 
4) Zarządzający realizacją budowy –  
5) Użytkownik:  

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
 

Zakres robót obejmuje: 
- roboty rozbiórkowe i demontażowe 
- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu 
- montaż pokrycia dachu z membrany EPDM 
 

2. Prowadzenie robót: 
 
 

2.1.   Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacja umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 



 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenie z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenie zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Roboty remontowe budynku odbywać się będą w czynnym obiekcie . Na potrzeby budowy 

zamawiający zapewnia następujące media: 
- energię elektryczną,  
- woda 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i 
inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

 
 



 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robot, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia 

 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które 
wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
 

2.3.    Projekt organizacji robot wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacje 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji budowy i technologii robót rozbiórkowych 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4) program zapewnienia jakości. 

 
 

2.3.2. Projekt organizacji robót 
 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót i technologii robót rozbiórkowych, musi 
być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 



 

zapewnią realizacje robot zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierać: 

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot 
- technologię prowadzenia robot rozbiórkowych i zastosowany sprzęt 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 
- wykaz zespołów roboczych 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
 
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

c 

 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej, ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robot oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robot w terminie określonym w umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robot w zakresie głównych elementów robót i zadań 
kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robot. 
 
 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy -Prawo budowlane jest zobowiązany 
opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 
 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 
 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robot. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska zatwierdzenie przez zarządzającego realizacja umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
 

a) część ogólną opisująca: 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli wyposażenie w sprzęt i urządzenia 
do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
- wyciąganie wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania informacji zarządzającemu realizacja umowy. 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 



 

- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi 
- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 
- sposób i procedurę pomiarów i badań 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 
2.4. Dokumentacja budowy 
2.4.1. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 19,11,2001 r). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robot, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzenie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzaj ącego realizacj ą urno wy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: - data 
przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia poszczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie do 

wytyczania obiektów w terenie; 
 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 



 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
 
 

2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
    budowie; , 
d) protokoły odbioru robót; 
e) opinie ekspertów i konsultantów 
f) korespondencja dotycząca budowy. 
 
 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 
 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przekładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 



 

2.5.2 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
 

3. Zarządzający realizacją umowy 
 

Zrządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z ekspertyzą przedmiarami, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, wykonawca jest 
zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, 
zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
 

4. Materiały i urządzenia 
 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 



 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, 
że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej 
 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowny 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 



 

własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, 
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

4.6 Stosowani materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wypływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. 



 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

7. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 8. Obmiary robót 
 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót według stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 



 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być mierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Musza one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

8.3   Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1. Wstęp 
JJ, Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-raktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-ce na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: B.06.01.00. Wykonanie i montaż 
konstrukcji dachowej. B.06.02.00. Wykonanie i montaż stropów drewnianych. B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych 
płytą osb 24 mm na styk. B.06.04.00.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku-mentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Dla robót wymienionych stosuje się drewno klasy K27 według 
następujących norm państwowych: 

 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekto-wanie. 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.  Klasy drewna 

Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/2 
a)   głębokie 1/ 1/1 
b)  czołowe   
Zgnilizna niedopuszczalna 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 



 

  K27 K33 
1 Zginanie 27 33 
2 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 
3 Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 
4 Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
5 Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 
6 Ścinanie w poprzek włókien 1.5 1,5 

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 elen Nierówność płaszczyzn -płaszczyzny 
powinny być wzajemnie równoległe, boki pros łe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wync 

więcej niż: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości:     do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:   do +3 mm lub do -lmm 
- w grubości:     do +1 mm lub do -1 mm 

 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

* dla lat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

* dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2 mm i -1 mm 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.. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 

Chodniki owadzie  niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm                     6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawęc 

zajmująca do 1/4 szerokości lub długo 
Krzywizna podłużna a) 
płaszczyzn 

30 mm - dla grubości do 38 mm 

 10 mm - dla grubości do 75 mm 



 

 
 

 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Śruby 
z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
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/M-82501 Wkręty do drewna z łbem 
stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg 
PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działa-niem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu ut- 

wardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmiesz-czonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opako- 
waniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, , 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczn ą wentylacją. Stanowisko robocze 
powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.    Wykonanie robót 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków które osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Więźba dachowa 

 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruga-nych desek lub ze 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

zapewnią 



 

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 
0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach 
rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwą papy. 

5.3. Belki stropowe 
 
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną  

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz 
zabezpieczone na długości oparcia papą. 
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 

5.4. Deskowanie połaci dachowych 
5.4.1. Szerokości desek nie powinny być dostosowane do konstrukcji dachu. 
5.4.2. Płyty OSB układać stroną do rdzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoź-dziami. Długość gwoździ lub 
wkrętów powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości płyt  OSB. Czoła płyt powinny stykać się tylko na krokwiach. 
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie EPDM powinno być układane na styk. 

 
 

. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wy-maganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilość m3 wykonanej konstrukcji. Dla 
pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchnia wykonana w m2. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991: 1996 System oznaczenia części złącznych. 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonaniu i odbioru pokrycia dachów, 

wpustów dachowych i obróbek blacharskich. 
 
 
 
 
2. Zakres stosowania 
 
 Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania budowy 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
3. Materiały 
 

UWAGA 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 
- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów 
technicznych materiałów oraz kosztorys porównawczy  w oparciu o kryteria podane 
przez zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, 
inwestora albo pełnomocnika inwestora. 

 
 
3.1 Pokrycie dachu - Membrana dachowa EPDM 
 

Parametry techniczne: 
 
Wzmocniona membrana przeznaczona do pokrycia dachów.. 
 
W pracach wykończeniowych membrana EPDM jest uzupełniana przez prefabrykowane elementy 
systemu, albo przez wykonywane na budowie detale z membrany. 

 
Kolor – ciemnoszary 

 
3.2 Elementy wykończenia ścianek szczytowych blachą ocynkowaną 
 

Parametry techniczne: 
Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, 
Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem  



 

 
 

 

Membrana EPDM powinna mieć grubość co najmniej 3,1mm, 
 
 
3.3 Odprowadzenie wody z dachu  

Parametry techniczne 
 

- Usytuowanie rynien – wg projektu 

 
 
Jakiekolwiek zmiany dot. wielkości dachu, spadku, ilości umiejscowienia wpustów dachowych oraz rodzaju 
albo producenta systemu wymaga wydania przez dostawcę nowych wytycznych i zaleceń  
w formie i dokładności nie mniejszej niż dołączone  do DT. Wytyczne te, ewentualnie projekt, zostaną 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania przed rozpoczęciem montażu. 
 
 
 
 
4. Sprzęt 
 
4.1.2   Do kładzenia dachowej membrany EPDM (opcjonalnie): 

 
Narzędzia ręczne do zgrzewania: 
- zgrzewarka ręczna, 
- dysze o szerokości 20-40 mm, 
- rękawice, 
- duże i małe wałki dociskowe, 
- nożyce, 
- pomiar taśmowy, 
- pisak i ołówek techniczny, 
- przedłużacz. 

 
Wyposażenie do zgrzewania 
maszynowego: 
- automatyczna zgrzewarka, 
- przedłużacze, 
- szczotka druciana, 
- iniał kredowy. 

 
 
 
 
 

Wyposażenie do łączenia 
mechanicznego: 
- wiertarka udarowa, 
- przedłużacz do wiertarki, 
- odpowiednie wiertła, 
- końcówka przedłużająca do 
- wiertła, 
- wiertła dociskowe, 
- pomiar taśmowy, 
- młotek, 
- łom. 

 



 

Wyposażenie zabezpieczające: 
- gaśnica, 
- kask, 
- rękawice BHP, 
- obuwie BHP. 

 
Różne niezbędne narzędzia 
ręczne: 
- piła ręczna, 
- piła do metalu, 
- śrubokręty, 
- pistolet do uszczelniania, 
- nóż i ostrza, 
- nożyce do blachy, 
- imadło, 
- wiertła do wiertarki, 
- dłuto. 
 
Inne wyposażenie: 
- rozdzielacz elektryczny, 
- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania, 
- mopy i miotły, 
- łopata, 
- różne sznurki/linki do mocowania. 

 
 

5. Transport i przechowywanie 
 

Wg ST 01A.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wg wytycznych producentów / dystrybutorów 
Membrany EPDM nie przechowuje się bezpośrednio na podłożu, lecz na drewnianych 
wspornikach. 

 
 
6.2 Kładzenie membrany dachowej EPDM 
 
6.2.1 Metody montażu 
 

–  standardowy system zakładkowy, 
 
6.2.2 Zgrzewanie gorącym powietrzem 
 

Membrany EPDM mogą być zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej zgrzewarki 
automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. 

 
Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie. 

 
Kiedy łączone powierzchnie ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co sama membrana. 
 
Korzyścią wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej metody 
przy każdej temperaturze otoczenia.  
Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym czasie użytkowania membrany. 
 

6.2.3 Konieczność kładzenia warstwy ochronnej geowłókniny 
 



 

 
 

 

Warstwę ochronną stosuje się, aby odizolować membranę od podłoża. 
Niezastosowanie warstwy ochronnej może spowodować zanik aktywności 
środków zmiękczających. Takie zagrożenie pojawia się, kiedy membrana wchodzi  
w bezpośredni kontakt z produktami takimi jak smoła i styren (główny składnik polistyrenu). 
Jest to długi proces, ale może sprawić, że membrana stanie się sztywna, a przez to wrażliwa na 
zginanie. Warstwa ochronna może być również konieczna w celu zapobieżenia innym 
formom uszkodzenia membrany. Mogą one wystąpić, kiedy membrana jest instalowana na 
podłożach takich jak surowe panele drewniane, beton lub gazobeton, pustaki, betonowe. 
 
Włóknina jest również zalecana w przypadkach, gdy od montowanych dachów wymaga się 
wysokiej jakości estetycznej, np. przy dachu mansardowym, gdzie warstwa ochronna pomaga 
zapobiegać tworzeniu się nieregularnych zabrudzeń na powierzchni, spowodowanych 
nierównością warstw 
znajdujących się pod spodem 
 
 

6.2.4 Kalkulacja ssania wiatru 
 

Membrana EPDM została zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewnić długą żywotność 
pokrycia w surowych warunkach klimatycznych, gdzie natężenie wiatru jest jednym z silnie 
oddziaływujących czynników. Wiatr może być czynnikiem bardzo zróżnicowanym,  
a tym samym nieprzewidywalnym. Typowy dach płaski dzieli się na trzy strefy: 
1. narożniki, 
2. obwód, 
3. środek. 

 
Kierownik firmy wykonawczej jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich informacji, 
potrzebnych do wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje są uwzględniane na planie 
dachu, wskazując trzy krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. 

 
Nie wolno rozpoczynać prac montażowych, zanim nie zostanie wykonana 
kalkulacja ukazująca strefy oddziaływania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia. 

 
6.2.5 Uzyskiwanie prawidłowo zgrzanej powierzchni 
 

Na początku pracy należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe ustawienia 
i prędkość zgrzewania dla używanej membrany i warunków otoczenia. 
 
Należy używać tylko sprawnie działających urządzeń zgrzewających. 
Należy ustawić temperaturę palnika w zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju 
użytej membrany.  
Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest 
zbrązowienie, które pojawia się na zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg  
z łatwością rozdziela się w czasie próby. 
 
Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym przetopieniem materiału z obu stron: 
kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszarej. 
 

6.2.6 Procedura obróbki wpustu 
 
Wpusty dachowe powinny mieć minimalną średnicę 75 mm oraz być prawidłowo zaizolowane. 
Liczba i lokalizacja wpustów dachowych powinna odpowiadać odpowiednim przepisom 
budowlanym. 

 
Należy wyciąć okrągły otwór w membranie, niewiele większy od rury odpływu. 



 

Następnie założyć okrągłą uszczelkę do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. 
Wpust powinien być umocowany mechanicznie poprzez odgięcie obrzeża membrany i jego 
zamocowanie za pomocą kołnierza metalowego. Należy wyżłobić izolację, aby umożliwić 
kołnierzowi umiejscowienie na poziomie górnej warstwy izolacji. 
Należy wykonać zgrzew wstępny i końcowy kołnierza membrany wpustu z powierzchnią 
membrany. 
 
Odpływy (wpusty) syfonowe: 
 
Należy połączyć mechanicznie kołnierz przez połać membrany. Wyciąć okrągły kawałek 
membrany, umożliwiający, około 100-milimetrowy zakład na łączniki a następnie wyciąć okrągły 
otwór, większy o około 20 mm od otworu wpustu i zgrzać okrągły kawałek membrany z kołnierzem 
membrany odpływu i z połacią membrany. 

 
6.2.7 Obróbki blacharskie - materiały 
 

Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, 
Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem  
Membrana EPDM powinna mieć grubość co najmniej 3,1 mm, z warstwą ochronnego lakieru od 
spodu blachy, aby uniemożliwić korozję podczas składowania. 
Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001. 

 
6.2.8 Obróbki blacharskie - wykonanie 

 
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły membrany na przykład 
ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod uwagę wyniki 
obliczeń ssania wiatru i podziału budynku na strefy przy dużych obiektach. 

 
Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych 
 
- Normalne łączenie na zakładkę. 

Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie  
na zakład wielkości około 20-30 mm 

- Łączenie na zakład. 
Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką.  
Używa się łącznika metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę 
szerokości 3–5 mm i zgrzać styk paskiem membrany na łączeniu. 

- Łączenie z felcem. 
Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem  

 
Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi 
budynku. Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że zamocowano je w sposób 
gwarantujący wytrzymałość na siłę ssącą wiatru, który oddziałuje na tę część dachu. 
 
Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według tego samego wzoru, który jest 
stosowany w strefie narożnej i używa się tylko łączników wyszczególnionych w systemie. 
 
Należy upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod 
elementów obróbki blacharskiej. 
Blachy nie mocuje się za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia 
gwoździe obluzują się i wypadną. 
 
Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia. 
Łepek łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. 
Przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być wykonane, kiedy głębokość 



 

 
 

 

elementu przewyższa 120 mm.(w niniejszym projekcie wynosi 50mm). 
 

Blacha na ściankach attykowych powinna być układana w spadku z kapinosami po obu stronach 
murku, aby umożliwić odpływ wody. 
Obróbki przy ścianach należy wykonać zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami podawanymi przez 
producenta membrany. 

 
Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich obróbek w całym budynku. 

 
 
7. Obmiar robót 
 

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 
 
8. Kontrola jakości 
 
8.1 Dla wszystkich materiałów wg ST 01A.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2 Kontrola jakości membrany dachowej: 
 
8.2.1 Test ręczną sondą 
 

Umieść punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Należy ciągnąć sondę wzdłuż 
spoiny, stosując lekki nacisk. 
Powyższa czynność pozwala wykryć obszary, które nie zostały prawidłowo zgrzane. 
Kiedy napotyka się „rybie usta“ , należy zedrzeć membranę aż do miejsca gdzie zaczyna się 
obszar zgrzewu, którego nie da się rozdzielić. Następnie należy zgrzać zgrzewarką ręczną 
ponownie to miejsce. 
 

8.2.2 Test na rozrywanie 
 

Test na rozrywanie powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 metrów bieżących,  
na początku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszynę. 
 
Procedura: 
- Z wykończonego zgrzewu wycina się kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm. 

i czeka się aż wystygnie. 
- Membranę rozciąga się pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny 
- O dobrze zgrzanej spoinie świadczy rozdzielanie się materiału nie na spoinie,  

ale na splocie. 
- Następnie zgrzewa się okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości“ w miejscach,  

gdzie były przeprowadzone testy. 
 
Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach 
membrany. Wszystkie testy na rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane  
do momentu ukończenia budowy. 

 
8.2.3 Test wodny 
 

Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą 
wykończoną owierzchnię membrany.  
Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Należy uważać, aby 
nie dopuścić do przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni 
system odprowadzania wody. 

 



 

8.2.4 Test iskrowy – elektroniczna metoda testująca 
 

Wyspecjalizowane firmy mogą przeprowadzić testy wykrywające przecieki na pojedynczej warstwie 
membrany, przez wprowadzenie drgań elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. Poprzez 
pomiar przewodności na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogą zostać wykryte. 
Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narażonych na natężony 
ruch lub uszkodzenia. 
 

 
9. Odbiór i kontrola robót 
 
9.1 Ogólnie przy odbiorze wszystkich robót pokryciowych, blacharskich sprawdza się: 

 
- Zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
- Materiały, 
- Wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
- Bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 
- Zabezpieczenia dachowe, 
- Rynny, 
- Rury spustowe 

 
9.10  Przy odbiorze membrany dachowej przeprowadza się testy wg p.8.2 
 

Warunki techniczne i odbiór powinny być zgodne z wytycznymi opracowań zeszytów tematycznych 
ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
 
 
 
 

10. Przepisy związane 
 

PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony 
przedniej i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę 
PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-02361:1999: Pochylenia połaci dachowych 
PN-EN 1253-1:2005: Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania 
PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie 
PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 

 


