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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/00  Kod CVP  45000000-7  Wymagania ogólne 

 
 
1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zadaniu pn.  
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentacje projektowa 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, uwzgledniające 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, że 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 (nieobjętych ustawa 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 (ST). 
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) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa 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 samodzielna 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący 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 także 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 użytkowa. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, 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 
także obiekt budowlany niepołączony 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 także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także 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 niestanowiących 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 także 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 przestrzenia 
zajmowana 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 decyzje administracyjna zezwalająca 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 metoda montażu – także dziennik montażu. 



1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje 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 pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
użytkowa. 
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 2001r. Nr 5, poz. 42 z pózn. 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 wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służąca 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 badan i prób 
związanych z ocena 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 dokumentacja projektowa 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 uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 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 cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa 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 pózn. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 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 dostawce 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 realizacja 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 umowa w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja 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 dokumentacja projektowa, 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 lokalizacje 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 pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniającym podział na dokumentacje projektowa: 
− dostarczona przez Zamawiającego, 
− sporządzona przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa 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 maja być zgodne z dokumentacja projektowa 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 dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ 
na niezadowalająca 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, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy 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 skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje 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 os przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 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 badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. 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 badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana 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 że 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 swoja 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 oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Bedzie 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 akceptacje przed utyciem 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 odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− 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 umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna 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 także 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. 

5.3. LOKALIZACJA, STAN ISTNIEJĄCY 
Budynki mieszkalne, w których planowany jest remont dachu znajdują się na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach. Należą do 
Czerwonackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Są to budynki 4 kondygnacyjne – parter przeznaczony jest na cele 
usługowe – w budynku nr 24, pozostałe 3 kondygnacje posiadają funkcję mieszkaniową. 

Stan obecny dachu - istniejące warstwy: 

DACH GŁÓWNY 
• Dachówka cementowa 
• Łaty  60x40 mm 
• Kontrłaty 50x25mm 
• Folia dachowa 
• Krokwie – konstrukcja dachu 

 
WYKUSZE 

• Dachówka cementowa 
• Łaty  60x40 mm 
• Kontrłaty 50x25mm 
• Folia dachowa 
• Deskowanie 
• Krokwie – konstrukcja dachu 

 
DACH ZABUDOWANY – KLATKI SCHODOWE 

• Dachówka cementowa 
• Łaty  60x40 mm 
• Kontrłaty 50x25mm 
• Folia dachowa 
• Deskowanie 
• Krokwie – konstrukcja dachu 
• Wełna mineralna – 20 cm 
• Ruszt stalowy 
• Folia paroizolacyjna 
• Płyty GKB 

 



5.4. REMONT DACHU –  ZAKRES PRAC 

Zdjęcie istniejącego pokrycia dachu (dachówki cementowej) - do ponownego wykorzystania 
Demontaż istniejących łat i kontrłat - do wymiany 
Sprawdzenie istniejącej więźby dachowej:  

• wymiana uszkodzonych elementów więźby, 
• uzupełnienie brakujących łączników konstrukcyjnych więźby, 
• wykonanie wymianów dla projektowanych okien połaciowych 

Rozmieszczenie i wymiary projektowanych okien zgodnie z Projektem wykonawczym przebudowy poddaszy.  

Montaż membrany dachowej - dach główny. 

Zastosować membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną - materiał 1 

Montaż membrany wraz ze zintegrowaną taśmą uszczelniającą. 

Montaż papy na istniejącym deskowaniu - dachy nad wykuszami i klatkami schodowymi. 

W wykuszach dachowych  na istniejącym deskowaniu przymocować mechanicznie 2 warstwy papy: podkładową, mocowaną 
mechanicznie ze zgrzaniem zakładów i wierzchniego krycia, zgrzewaną, zgodnie z instrukcją producenta. 

Montaż nowych kontrłat i łat  

Zastosować elementy z drewna impregnowanego. 

Ponowny montaż istniejącego pokrycia dachowego (dachówki cementowej) z wymianą elementów uszkodzonych. 

Zakładana ilość dachówki do wymiany: 5%. 
 
Montaż nowych koszów dachowych. 

Kosze połaci dachowych wykonać z blachy aluminiowej malowanej na kolor czerwony, ceglasty - materiał 3. 

 
Opierzenie i ocieplenie istniejących kominów. 

usunięcie uszkodzonych partii tynku – poluzowanych, zawilgoconych, zmurszałych; usunięcie „luźnych” płatów farby 
elewacyjnej. 
wypełnienie widocznych i odsłoniętych spękań, rys i ubytków masą szpachlową, zaprawą - do uzyskania równej i gładkiej 
powierzchni. 
wykonanie podkonstrukcji z łat drewnianych 6x5 cm, impregnowanych 
poprowadzenie rury PVC ø=20 mm na doprowadzenie kabla zasilającego, dającego możliwość montażu nasady kominowej 
dla wentylacji 
montaż wełny mineralnej gr. 5 cm - między łatami - materiał 2 
montaż płyty OSB/3 (wodoodpornej), gr. 1,5 cm 
montaż blachy aluminiowej łączonej na rąbek podwójny stojący, gr. 0,7 mm - materiał 3 
wymiana blachy na czapach betonowych zamykających kominy, wymiana blachy z okapnikami z wywiniętej blachy, w 
otworach poziomych kominów – zamontować siatkę aluminiową o drobnych oczkach, montaż do czapy i pod opierzenie 
poziomej części wylotu. 

 

Opierzenie i ocieplenie istniejących ścian attykowych 
Przygotowanie istniejącego muru tynkowanego: w przypadku ubytków tynku – uzupełnić tynkiem naprawczym, łuszczące się 

warstwy farby – zeskrobać, wyczyścić do równego, gładkiego podłoża 

 Wykonanie podkonstrukcji z łat drewnianych 6x5 cm, impregnowanych 

Montaż wełny mineralnej grub. 5 cm - między łatami - materiał 2 

 Montaż płyty OSB/3 (wodoodpornej), gr. 1,5 cm 

Montaż blachy stalowej powlekanej, na rąbek pojedynczy stojący - materiał 4 

 
Opierzenie górne attyk  
Opierzenie uformować ze spadkiem 3% w w kierunku dachu, od strony zewnętrznej pozostawić wysunięty o o 3 cm kapinos, 
wysokości 4 cm, na warstwie muru ze spadkiem ułożyć papę mocowaną mechanicznie, mocowanie blachy na klipsy wczepiające, 
mocowane do muru. Od strony wewnętrznej  attyk zazębić blachę poziomą z blachą pionową attyk. Blacha - materiał 4 

Montaż nowych ław kominiarskich. 

• ławy przystosowane do pokrycia z dachówki betonowej, 
• szerokość: 24 - 25 cm (w zależności od producenta),  
• sumaryczna długość: 122 mb, 
• elementy mocujące- zgodnie z systemem ław oferowanym przez producenta, 
• sposób montażu ław - wg instrukcji producenta, 
• kolor ław i elementów mocujących: czerwony, ceglasty 

Montaż wyłazu dachowego - segment C - materiał 5 

Montaż nowych okien dachowych. - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA 
Nowe okna dachowe wykonać zgodnie z Projektem wykonawczym przebudowy poddaszy.  

 



Wymiana rynien i rur spustowych - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA 
Rynny i rury spustowe wg Projektu remontu elewacji. 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

Materiał 1 - membrana dachowa 

Referowanym rozwiązaniem jest membrana TYVEC SUPRO,  lub materiał równoważny. 

Parametry techniczne membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej 
 

parametr: metoda jednostka wartość 
znamionowa 
(średnia) 

tolerancja 
(wartość 
minimalna) 

tolerancja 
(wartość 
maksymalna) 

masa powierzchniowa EN 1848-2 g/m2 148 136 160 

klasyfikacja ogniowa EN 11925-2 klasa E   

odporność na przesiąkanie EN IS012572 

(metoda A) 

klasa W1   

paroprzepuszczalność EN IS012572 m 0,03 0,015 0,045 

wytrzymałość na rozerwanie 
(wzdłuż włókien) 

EN 12311-1 N/50mm 340 290 390 

odkształcenie (wzdłuż 
włókien) 

EN 12311-1 % 13 10 16 

wytrzymałość na rozerwanie 
(w poprzek włókien) 

EN 12311-1 N/50mm 295 250 340 

odkształcenie (w poprzek 
włókien) 

EN 12311-1 % 20 15 25 

wytrzymałość na rozdzieranie 
(wzdłuż włókien): 

EN 12311-1 N 170 125 215 

wytrzymałość na rozdzieranie 
(w poprzek włókien): 

EN 12311-1 N 170 130 210 

Wytrzymałość termiczna  oC  -40 +100 

wytrzymałość na 
promieniowanie UV 

 miesiące   4 

wiatroszczelność   tak   

grubość warstwy 
funkcjonalnej/grubość 
membrany 

 um 220/240  4 

Materiał 2 - wełna mineralna 

Referowanym rozwiązaniem jest płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL PANELROCK lub materiał 
równoważny. 

Grubość 50 mm 

Współczynnik przewodzenia ciepła:  

- deklarowany λ d =  0,036 W/mK  

- obliczeniowy λ obl =  0,036 W/mK  

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,65 kN/m³  

 

Materiał 3 - blacha aluminiowa 

Referowanym rozwiązaniem jest blacha aluminiowa PREFALZ firmy PREFA, lub materiał równoważny. 

Parametry techniczne blachy aluminiowej: 
• grubość: 0,7 mm, 
• stop: EN AW 3005 (AIMn1Mg0.5) wg EN 537-3, 
• jakość felcowania: „H41" wg EN 1396: 
• jakość lakieru: PP 99. 

 
 



 

Materiał 4 - blacha stalowa 

Parametry techniczne blachy stalowej: 

• grubość: 0,55 mm, 

• malowanie proszkowe na kolor szary: RAL 7016. 

Materiał 5 - wyłaz dachowy 

Referowanym rozwiązaniem jest wyłaz dachowy WLI firmy FAKRO,  lub produkt równoważny. 

Parametry techniczne wyłazu dachowego: 

• wymiary: 86 x 87 cm, 

• wyłaz przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych, 

• wyłaz przystosowany do montażu w dachach o nachyleniu 30°, 

• zgodność z wymaganiami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• wyposażenie uniwersalny kołnierz uszczelniający, który umożliwia dopasowanie wyłazu do każdego rodzaju pokrycia 
dachowego, 

• konstrukcja klapowa ze skrzydłem otwieranym na bok, 

• szyby hartowane o podwyższonej odporności na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne, 

• pakiet szybowy z zewnętrzną i wewnętrzną szybą hartowaną 4H-8-4H, 

• możliwość zamontowania w sposób umożliwiający otwarcie skrzydła na prawą lub lewą stronę, 

• wyposażenie w ogranicznik utrzymujący otwarte skrzydło oraz chroniący przed zatrzaśnięciem. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI 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 dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje 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 badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 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 badan (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 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole 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 badan materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan 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 umowa. 
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, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
utycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 



Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona 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 badan 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 badan 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 badan, 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 badan 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (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 badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badan 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 MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polska Norma lub 
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja 
określona 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. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data 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 badan 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 strona 
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 badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie 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 dokumentacja projektowa 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 wymagana 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 badan 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 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 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 
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, 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 finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy. 



Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja 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 komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszona 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. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje 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 badan 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, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie 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 Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje 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 ujawnia 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 PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa określona w umowie Zamawiającego z Wykonawcą. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
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) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniecie 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 ZWIAZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. 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 pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. 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 (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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/01  Kod CVP  45110000-1  Roboty rozbiórkowe 
 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1    Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej. są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót związanych z rozbiórkami dla 
realizacji przebudowy  
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym, przy zleceniu i 
realizacji Robót , wymienionych w punkcie 1.1. Należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną specyfikacją ST- 00.00 
„Wymagania ogólne". 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem prac rozbiórkowych. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących 
prac rozbiórkowych w istniejącej wili oraz elementów zewnętrznych: 
1.4.  Określenia podstawowe 
Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są obowiązujące na równi z wymaganiami 
Specyfikacji ST- 00.00 - „Wymagania ogólne" oraz normami. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna może być stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne zasady dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SzczegółowąSpecyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera, reprezentującego Inwestora na placu budowy.  

2.   MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „Wymagania ogólne". W opracowaniu 
objętej niniejszą  specyfikacja nie mają zastosowania materiały.  

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „ Wymagania ogólne".poz.3.0 Sprzęt używany 
przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonać ręcznie. 
4. TRANSPORT 
Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „Wymagania ogólne".poz.4.0 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpływają niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. 

Stan techniczny środków transportu powinien być na bieżąco kontrolowany przez Inspektora nadzoru. . 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Warunki ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami Specyfikacji  

ST-00 "Warunki ogólne" zgodnie z rozwiązaniami podanymi w Dokumentacji, oraz zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inżyniera Budowy. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację. 
5.2. Prace przygotowawcze 
Do prac przygotowawczych należą: 
Zabezpieczenie  i  usunięcie  istniejących  urządzeń technicznych i przygotowanie do rozbiórki. 
Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
 
5.3. Rozbiórki elementów budynku 
        Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

         zabezpieczyć teren rozbiórki poprzez   oznakowania, ogrodzenie, wykonanie osłon przed skutkami spadania materiałów z 

rozbieranego obiektu zgromadzić  potrzebne  narzędzia  i   sprzęt,   konstrukcje  zabezpieczające elementy przed wywróceniem 

zainstalować odpowiednie  urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki ( np. zsypy ) zabezpieczyć   przed 

uszkodzeniem  znajdujące  w  pobliżu   rozbieranego budynku latarnie, słupy z przewodami, drzewa i.t.p. Roboty rozbiórkowe 

można przeprowadzać w zależności od warunków ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez przewracanie ścian lub z 

zastosowaniem materiałów wybuchowych. Istniejące pod posadzką instalacje należy usunąć w celu uniknięcia kolizji przy 

układaniu sieci po nowo projektowane obiekty. 



Rozbiórkę obiektów należy przeprowadzić w następującej kolejności:  
demontaż urządzeń i instalacji rozbiórka okien i drzwi 

demontaż i rozróbka wszystkich elementów izolacji 

rozbiórka dachu 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne". Kontrola jakości 

wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z niniejszą specyfikacją oraz poleceniami Nadzoru. Realizacja robót musi 

być zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisów oraz ze sztuką inżynierską.  

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

m2 - dla izolacji i dachu 

szt. – dla drzwi i okien 

m3 – dla konstrukcji drewnianych 

Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym. 

Ilość faktycznie wykonanych robót, oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez służby geodezyjne oraz wg operatu 

powykonawczego. Wynik tych obliczeń umieszcza się w Księdze Obmiaru. Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne   

certyfikaty legalizacji. 

Zmiany ilościowe lub jakościowe mogą być uwzględnione w obmiarze robót jedynie pod warunkiem wpisania ich w 
Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inżyniera Budowy.  

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „ST-00" „Wymagania Ogólne" oraz w 

Uchwale nr 11 Rady Ministrów RP, z dnia 11.02.1983r. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania wykazały pozytywne wyniki.. 

Należy wyróżnić: 

a) Odbiór częściowy, obejmujący roboty zanikające 

b) Odbiór Końcowy Obiektu lub Budowy 

c) Odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego 
 

9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca obowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy, a w szczególności: 

Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z późniejszymi zmianami); 

Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z późniejszymi zmianami); Ustawę z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251). 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 

kwietnia 1972 r. poz.93. 

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U 01.62 poz. 627) 

Zmiany Dz. U. 05.113.954 

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628) 

oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152 poz. 1736 w sprawie wzorów dokumentów stosowania 
na potrzeby ewidencji odpadów. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z późniejszymi zmianami ) 
 
 



 
10.1. INNE DOKUMENTY 
 

Przywołane w niniejszej Specyfikacji Polskie Normy (PN) oraz Normy Branżowe (BN) należy traktować jako integralną 

część Dokumentów Kontraktowych na równi z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi. 

Należy rozumieć, że normy (PN) i (BN), oznaczone datą są obowiązujące wg konkretnej edycji, a dla norm nie 

oznaczonych konkretną datą obowiązuje ostatnie wydanie tej normy. 

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych, związanych z pracami objętymi 

Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Zastrzega się, że w przypadku wystąpienia innych niedogodności i trudności związanych z pracami, wynikłych z braku 

kompletnej dokumentacji obiektów kierownik rozbiórek musi opracować „Projekt technologii rozbiórek" z zachowaniem 

wszystkich, obowiązujących zasad przepisów bhp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/02  Kod CVP  45422000-1  Konstrukcje  drewniane  dachowe 

1.  Część  ogólna 

1.1. Przedmiot ST 

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

drewnianych w zadaniu pn. 

         Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w ST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 

konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST 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 dokumentacją projektową, ST 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 w pozycjach: 

stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 



 

 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

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: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 
długości 

 

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 elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 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 –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

a) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat 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. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

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



2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

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 działaniem 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 utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 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 opakowaniach 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 dostateczną 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 zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 



 

 

 

5.2. Belki nośne 

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

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. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

– ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

– powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w cenie ryczałtowej umownej. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 

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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-01/03  Kod CVP  45320000-6  Izolacje z folii 

 

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji przeciwwilgociowej w zadaniu : 
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji: 

− przeciwwilgociowych, 
− zabezpieczających, 

1.3.1. Izolacje poziome i pionowe 
-        membrana dachowa,  

1.3.2. Izolacje cieplne  
Izolacje cieplne przewidziane w budynkach lub ich częściach 

− Izolacja podłoży – folia paroizolacyjna, 
− Dachów – folia paroizolacyjna, paroprzepuszczalna, 

1.4. Określenia podstawowe 
− Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). Izolację dzieli się 

na: akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 
− Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem przed wilgocią. 

Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 
Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej w dwóch 
miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 
izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, papy 
smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 

− Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z 
materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 

− System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych, wszystkie szczegóły wykonania robót, dobór odpowiednich materiałów izolacyjnych 
należy uzgodnić z Inżynierem i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w dokumentach odniesienia tj. normach 
i aprobatach technicznych. 
Wszystkie materiały zastosowane do robót izolacyjnych muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Podstawowe materiały do wbudowania i minimalne wymagania 
Membrana dachowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164 

 
2.2.1.1. Folie 
Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii 
powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. Polaczenie arkuszy powinno zostać wykonane metoda zgrzewania. 
Folia powinna zostać przymocowana do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna być równa, 
gładka i pozbawiona przebić i otworów 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów izolacyjnych 
Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę. jeśli spełniają następujące warunki: 



są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), 
są właściwie oznakowane i opakowane, 
spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Membrana dachowa 

Referowanym rozwiązaniem jest membrana TYVEC SUPRO,  lub materiał równoważny. 

Parametry techniczne membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej 
 

parametr: metoda jednostka wartość 
znamionowa 
(średnia) 

tolerancja 
(wartość 
minimalna) 

tolerancja 
(wartość 
maksymalna) 

masa powierzchniowa EN 1848-2 g/m2 148 136 160 

klasyfikacja ogniowa EN 11925-2 klasa E   

odporność na przesiąkanie EN IS012572 

(metoda A) 

klasa W1   

paroprzepuszczalność EN IS012572 m 0,03 0,015 0,045 

wytrzymałość na rozerwanie 
(wzdłuż włókien) 

EN 12311-1 N/50mm 340 290 390 

odkształcenie (wzdłuż 
włókien) 

EN 12311-1 % 13 10 16 

wytrzymałość na rozerwanie 
(w poprzek włókien) 

EN 12311-1 N/50mm 295 250 340 

odkształcenie (w poprzek 
włókien) 

EN 12311-1 % 20 15 25 

wytrzymałość na rozdzieranie 
(wzdłuż włókien): 

EN 12311-1 N 170 125 215 

wytrzymałość na rozdzieranie 
(w poprzek włókien): 

EN 12311-1 N 170 130 210 

Wytrzymałość termiczna  oC  -40 +100 

wytrzymałość na 
promieniowanie UV 

 miesiące   4 

wiatroszczelność   tak   

grubość warstwy 
funkcjonalnej/grubość 
membrany 

 um 220/240  4 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 

4.1. Wymagania ogólne 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 

4.1.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku 
roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub 
folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą 
całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 



Rolki papy i lepiki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chroniących papę przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z 
wytycznymi producenta, 
Izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej , przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
Siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym. 

4.1.2. Wymagania dotyczące transportu 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji leżącej, otworem wylewowym do 
góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w 
sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, 
zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 
Materiały wchodzące w skład systemu dociepleń należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy. kleszczowy lub chwytakowy. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie. jak: 
maty słomiane, wióry drzewne. płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację 
Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie naroży: 

przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 
podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,, w obiektach wymaganych projektem 
przez hydropiaskowanie 
podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne fragmenty podłoża 
należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto muszą być 
stwardniałe. 

5.2. Sposób wykonania izolacji - wymagania ogólne 
Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych materiałów izolacyjnych. 

5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

bezdeszczowej pogody. 
po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne. 
po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów. 
przy temperaturze powyżej 5°C przy użyciu materiałów bitumicznych i 15°C przy układaniu folii z tworzyw sztucznych, 
o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez 
wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych 
również gładka. 
W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 do 1:4, 
zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 
20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45o na 
szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu 
lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
 
5.2.1.1 Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z 
zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W 
elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca 
się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym 
wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest 
niedopuszczalne. Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. 
 



5.2.1.2.2. Izolacje z materiałów rolowych  
Do materiałów rolowych zalicza się: 

− Folie z tworzyw sztucznych 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji 
nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 
15oC. 
Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i 
dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji 
powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych 
w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie o 20 cm. 
Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm 
przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem lub sklejanie. 
Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Płynnych folii wykonuje się wg zaleceń podanych przez producenta tych wyrobów. 
Membrany samoprzylepne układać na gładkim i zagruntowanym podłożu. Na płaszczyznach pionowych zaleca się na górnej 
krawędzi mocować membranę mechaniczne a na powierzchniach poziomych i pionowych dociskać wałkiem do podłoża. 
Izolacje paroszczelna (paraizolację) wykonać: 

− z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej na zakład wynoszący co najmniej15 cm 5.2.2.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak poniżej. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w 
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy 
stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inżyniera. 

6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 

przygotowanie powierzchni do gruntowania 
zagruntowanie powierzchni 
położenie każdej warstwy izolacji 
ciągłość warstw 
spadek drenażu 
obsypkę drenażu 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. 

6.3. BHP i ochrona środowiska 
Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary są palne, a w pewnych stężeniach 
wybuchowe. 
Przy pracy z np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie składowiska może 
spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we 
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy 
ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu 
wykonywanych izolacji. 
Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą, a w wypadku podrażnienia naskórka 
stosować nacieranie maścią wazelinową. 
Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez producenta. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
W zakresie robót izolacyjnych nie prowadzi się obmiaru robót. Prace te są składowymi robót budowlano-konstrukcyjnych, dachów 
i wykończeniowych 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wyniki pozytywne. 
Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST- 
00 „Wymagania ogólne"  
 
Sprawdzeniu podlega: 



zgodność z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, 
prawidłowość wykonania izolacji, 
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe 
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne"  
Roboty izolacyjne nie są rozliczane wg indywidualnej ceny jednostkowej. Koszt wykonania tych prac stanowi cenę składową 
robót związanych z wykonywaniem konstrukcji budowlanych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1 

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

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 13162:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-B- 
24002:1997/Ap1:2001 

Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie siły zrywającej 

PN-ISO 3616:2001 
Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie średniej grubości, grubości pod obciążeniem i po 
odprężeniu 

PN-ISO 4900:2002 
Tekstylia szklane - Maty i wyroby płaskie - Wyznaczanie podatności na formowanie 
kontaktowe 

 

10.2. Inne 
Instrukcja producenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-01/04  Kod CVP  45320000-6  Izolacje przeciwwilgociowe  z papy 
 
1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
Budowa  infrastruktury  oraz  roboty  budowlane  związane  z zadaniem : 
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych z papy zgrzewalnej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 
podanymi w ST-00-00  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i przedmiaru robót. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 
r.,Nr 92.poz.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r) , Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych 
dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna 
IBDiM do tego typu zastosowań. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Izolacje 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz w 
przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
2.2.1.1. Izolacje wykonywane na zimno 
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały: 
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
2.2.1.2. Izolacje wykonywane na gorąco 
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiały: 
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24625:1998, 
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
2.2.1.3. Izolacje membranowe 
1/ Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały 
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej oraz niniejszej ST. 
2/ Dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca. 
Dane techniczne: 
Baza - piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi, dyspersja tworzyw sztucznych.  
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag. 
Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 
Czas mieszania ok. 3 minuty. 
Czas aplikacji1 ok. 60 minut 
Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 
Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu wilgoć gruntowa  
/ woda opadowa nie zalegająca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm 
Zużycie woda opadowa zalegająca / woda ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm 
Przyczepność do podłoża z betonu ≥ 1,3 MPa 
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą 
przyczepności do betonu ≥ 0,7 
Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 



Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 
Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoża z betonu 
- brak uszkodzeń 
- brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa ≥ 0,7 MPa 
- i przy +20ºC i 60% wilgotności względnej powietrza. 
Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm. 
Odporność na zmęczenie (powłoki z wkładką wzmacniającą z taśmy ASO-DICHTBAND-2000) 
brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcją IT Nr 294, p III 
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 0,7 MPa. 
Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 0,25 %. 
 
2.2.1.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji 
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować: 
papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-
B-27620:1998, 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i 
stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniachP, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed 
uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą  
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych izolacji 
przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, do wykonania izolacji 
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych, dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie może przenieść 
wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnych) oraz zgodnie z normą PN-69/B-10260 w 
przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5°C do +35°C i by ć o 3 stopnie 
wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni . 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącą napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów 
izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej wilgotności), 
- wieku betonu. 
5.2.2. Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta 
materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 
techniczna IBDiM. 
5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 



Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem 
- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia 
i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do 
Dziennika Budowy. 
5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej. 
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań  odpowiednich norm 
oraz postanowień ST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej ST. 
Montaż papy na istniejącym deskowaniu - dachy nad wykuszami i klatkami schodowymi. 

W wykuszach dachowych  na istniejącym deskowaniu przymocować mechanicznie 2 warstwy papy: podkładową, mocowaną 
mechanicznie ze zgrzaniem zakładów i wierzchniego krycia, zgrzewaną, zgodnie z instrukcją producenta. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem równości, braku 
plam i zabrudzeń), 
- kontrolę wytrzymałości papy na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, 
stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i 
zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną 
IBDiM, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika 
Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem robót niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót zgodnie z zapisami umownymi. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 
632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.1. Normy: 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
4. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenarskich. 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r„ Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
 
 
 

 



 
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-01/05  Kod CVP  45320000-6  Obróbki blacharskie 

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

         Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
Obróbki blacharskie 
Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.  Materiały 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania . 

2.1. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

− Materiał: blacha cynkowo – tytanowa  grub 0,65 – 0,80 mm 

− Rynny półokrągłe, łączone przez lutowanie lub klejenie 

− Rury spustowe okrągłe łączone za pomocą kielichów, 

− Kolanka, sztucery – lejowe, 

− Haki , uchwyty – stalowe ocynkowane 
− Wymagania i badania wg PN-EN 612  

2.2. Łączniki 

Do mocowania dachówek ceramicznych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4 niniejszej specyfikacji i ST-00-00. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo – tytanowej grubości 0,65-0,8 mm 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2. Rynny z blachy cynkowo – tytanowej grubości 0,65-0,8 mm  

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 
elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, lub klejone 

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 60 
cm, 

• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

• połączenie rynny z rurami spustowymi za pomocą sztucerów lejowych, 



5.3. Rury spustowe – z blachy jw. 

• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 

elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach pionowych na kielichy; kolanka lejowe, 

• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, 

• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

a) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

b) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

c) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– Dla obróbek blacharskich – m2 pokrytej powierzchni, 

– dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 

do krycia połaci dachowych, 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (ołacenia) 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. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

• 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. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (ołacenia) wraz z z membraną wstępnego krycia,  

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 



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

pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z dachówki 

• Sprawdzenie przymocowania dachówek, gąsiorów do ołacenia, 

• sprawdzenie szerokości zakładów  

• sprawdzenie równości rzędów dachówek 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

Forma wynagrodzenia- wynagrodzenie ryczałtowe.  

Płaci się za wykonanie : 

• pokrycia z dachówki ceramicznej z ołacenia i warstwy wstępnego krycia . 

• Obróbek blacharskich z ich przygotowaniem, zmontowaniem i umocowaniem w podłożu, zalutowaniem połączeń, 

uporządkowaniem stanowiska pracy. 

• Rynien i rur spustowych z ich przygotowaniem, zmontowaniem, umocowaniem i zalutowaniem lub sklejeniem połączeń, 

uporządkowaniem stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1304 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-01/06  Kod CVP  45350000-5  Elementy dachowe – wyłaz i ławy kominiarskie 

 
1.    Część ogólna 

 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów wyposażenia w zadaniu: 

        Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  
 

1.2   Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w ust. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie pokrycia dachu 
na budynku garażu. 
 

2.   Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 

2.1.  Wymagania ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających 
wykonywanym elementom budynku spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa (konstrukcji, 
pożarowego, użytkowania), odpowiednich warunków higienicznych  i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród. 
Wszystkie użyte materiały do realizacji zadania muszą odpowiadać Przepisom i Normom obecnie obowiązującym. 
 

2.2  Organizacja prac 
 
Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp i korzystanie z energii elektrycznej i wody odpłatnie, po uprzednim spisaniu 
liczników poboru energii elektrycznej oraz wody, 
Zamawiający udziela zgody na prowadzenie prac w godzinach popołudniowych i w dni wolne, 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonywanie prac zgodnie z przepisami BHP i p. poż., 
Wykonawca prowadzić będzie prace w taki sposób, aby nie wpływały one na niekorzyść osób trzecich i nie miały 
negatywnego wpływu na najbliższe otoczenie i środowisko, 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie materiału zgromadzonego na terenie budowy. 
 

2.3.   Przechowywanie i składowanie wyrobów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 

2.4.  Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 

Wyroby wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych 
w Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r. i Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.), 
certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności DZ. U. Nr 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie 
takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności), 
certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną dla materiałów nie wymienionych w a) i b) 
(Rozporządzenie MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. Nr 113/98, 
poz. 728). 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te 
muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz 
przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinny być wydane zgodnie z warunkami 
określonymi w Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Dz. U. 
Nr 195 poz. 2011 z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

 
3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniem 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, winien być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt wykorzystywany do realizacji zadania winien odpowiadać warunkom 
przewidzianym w ST. 

 
4.   Wymagania dotyczące środków transportowych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 
Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.   Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych wyrobów i wykonanie 
robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniu wyrobów. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
        Prace budowlane obejmą: 

Wyłaz dachowy 
Ławy kominiarskie 

 

Montaż nowych ław kominiarskich. 

• ławy przystosowane do pokrycia z dachówki betonowej, 
• szerokość: 24 - 25 cm (w zależności od producenta),  
• sumaryczna długość: 122 mb, 
• elementy mocujące- zgodnie z systemem ław oferowanym przez producenta, 
• sposób montażu ław - wg instrukcji producenta, 
• kolor ław i elementów mocujących: czerwony, ceglasty 

Montaż wyłazu dachowego - segment C 

 

Wyłaz dachowy 

Referowanym rozwiązaniem jest wyłaz dachowy WLI firmy FAKRO,  lub produkt równoważny. 

Parametry techniczne wyłazu dachowego: 

• wymiary: 86 x 87 cm, 

• wyłaz przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych, 

• wyłaz przystosowany do montażu w dachach o nachyleniu 30°, 

• zgodność z wymaganiami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• wyposażenie uniwersalny kołnierz uszczelniający, który umożliwia dopasowanie wyłazu do każdego rodzaju pokrycia 
dachowego, 

• konstrukcja klapowa ze skrzydłem otwieranym na bok, 

• szyby hartowane o podwyższonej odporności na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne, 

• pakiet szybowy z zewnętrzną i wewnętrzną szybą hartowaną 4H-8-4H, 

• możliwość zamontowania w sposób umożliwiający otwarcie skrzydła na prawą lub lewą stronę, 

• wyposażenie w ogranicznik utrzymujący otwarte skrzydło oraz chroniący przed zatrzaśnięciem. 

 
 



 
 

6.   Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 

     Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć złożoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów i 
robót. 
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania wyrobów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań wyrobów ponosi Wykonawca. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru złej jakości zastosowanego materiału, Wykonawca zobowiązany będzie 
do jego wymiany na własny koszt. 

 
Dokumenty Budowy 

 
Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 
robót Wykonawca przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Książki 
obmiarów. 

 
Pozostałe dokumenty 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
Protokoły przekazania terenu budowy 
Protokoły odbioru robót 
Protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego 
Korespondencja na budowie 

 
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 Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

 
7.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
      Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. 
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 ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 
       Zasady określające ilości robót i wyrobów 
 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako iloczyn długości i średniego przekroju. 
Powierzchnie będą wyliczone w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości. 

 
       Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi szkicami, umieszczonymi w 
książce obmiarów. 

 
8.   Odbiór robót budowlanych 
 
      Rodzaje odbiorów 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz 
Zamawiającego ( w niektórych przypadkach): 



Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiorowi końcowemu, 
Odbiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego). 

 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone obmiary, w konfrontacji z 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
     Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy robót będzie polegać na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę pisemnie z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymagań Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót. 

 
     Dokumenty do odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
Książkę Obmiarów 
Atesty jakościowe wbudowanych wyrobów 
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupełniające zarządzone przez komisję będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
    Odbiór ostateczny 

 
Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 
9.   Rozliczenie robót 
 
      Ustalenia ogólne 

   
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa z kosztorysu umownego. 

 
10.   Dokumenty odniesienia 

 
        Dokumentacja projektowa 

 
        Akty prawne, normy, aprobaty techniczne 
 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.), 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do 
użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 
120, poz. 1128), 



 
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/07  Kod CVP  45320000-6  Izolacje z wełny mineralnej 

 
1.   CZEŚĆ  OGÓLNA 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznej i 

akustycznej z wełny mineralnej w zadaniu : 
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  

 
1.2. Zakres stosowania ST  

 
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. oraz podstawą prawidłowego wykonania tych robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
 

• Termiczna izolacja połaci dachowych 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 

Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, towarzyszącymi jej przepisami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 
Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej lub styropianu – należy przez to 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tych robót zgodnie z ustaleniami projektowymi. 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane. 
Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 
robocze. Procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 
Ustalenia projektowe – ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, zawierające opis przedmiotu tej dokumentacji oraz 
wymagania jakościowe dotyczące materiału i wykonania robót związanych z izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Przy zakładaniu izolacji termicznej i akustycznej elementów budynków z zastosowaniem wełny mineralnej lub styropianu należy 
stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm dotyczących tych robót, obowiązujących przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnie przyjętych zasad wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być zgodne z PN lub 
posiadać stosowne atesty. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót opisane są w  ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, poleceniami inżyniera oraz 
specyfikacjami technicznymi. 
Polskie Normy dotyczące takich materiałów i robót wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania opisano w ST-00-00 

       „Wymagania ogólne”, p. 2. 
 

2.2. Wełna mineralna 
 
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych (głównie bazaltu). Materiał 

ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy. 
Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz dostosowanych do przyjętego typu 
ocieplenia. Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. 
 W/m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niższej gęstości – np. mat. z wełny 0,042 – 0,038 = ג
mineralnej. 
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą 
bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2 % suchej masy. 
Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość włókna powinny być 
równomiernie zaimpregnowane. 
Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod bezpośrednie krycie papą ( bez stosowania gładzi 
cementowej) powinny spełniać następujące wymagania: 
ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości. 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa, 
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy.  
Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie. 
Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub 
zadaszeniem. 
Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropodachów wentylowanych poddaszy bez 
dostępu. Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające podane wyżej wymagania 
szczegółowe. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorąco lub 
innym preparatem wskazanym przez producenta. 



Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 
wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem hydrostatycznym zgodnie z 
normą BS 2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałów izolacyjnych. 
odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotności 
względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału 
odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna mineralna nie może stwarzać 
warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie 
odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie z normą ASTM CB-71-
77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm ( części na milion). Wełna mineralna może być stosowana z wszelkimi 
innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach przemysłowych. 
niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na ogień tj. wytrzymać temperaturę 
do 10000C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec zanikowi w warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 
2500C. Natomiast włókna nie ulegają w tych warunkach zniszczeniu 
paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę wodną, czyli „oddychać” 
nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych właściwości izolacyjnych, wydzielać 
szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub innych niebezpiecznych związków.  
Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. 
Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od rodzaju i gęstości materiału. 
 

2.2.1. Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne 
 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w ST-00-00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej  
 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi, 
drobnego sprzętu budowlanego, wyciągu, rusztowań i środków transportu pionowego 
 
4. TRANSPORT 

 
Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ułożone na całej powierzchni i wysokości środka 
transportowego. Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w jednostkach paletyzowanych. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego. 
Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami atmosferycznymi, ułożone na płasko 
na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. 
Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub palety. 
Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się dźwigiem z zawisłem belkowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT   

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót znajdują się w ST-00-00 „Wymagania ogólne” p. 5.  
 
5.2. Roboty z zastosowaniem wełny mineralnej 
 
5.2.1. Izolacja termiczna i akustyczna  z wełny mineralnej 
 
5.2.1.1.  Izolacja w ścianach działowych płyt g-k  

 
Po zamknięciu pierwszej strony ściany i ułożeniu wewnątrz ściany wszystkich przebiegających tam instalacji ( sanitarnej, 

elektrycznej, teletechnicznej) zakłada się izolację z płyt wełny mineralne układanej mijankowo w poziomie. 
Cała wewnętrzna powierzchnia płyty g-k musi być obłożona wełną mineralną zamocowaną do niej w celu zapobieżenia opadania 
lub osiadania wełny. W miejscach połączenia ścian działowych z innymi przegrodami budowlanymi oraz w miejscach łączenia 
rusztu z płytą g-k należy stosować podkładki elastyczno tłumiące. Brak takich podkładek zmniejsza wartość izolacyjności ścian 
Rw, o 3 – 5 db. 
Do wewnętrznej izolacji akustycznej ścian działowych gipsowo- kartonowych należy stosować dobrej jakości płyty z wełny 
mineralnej o gęstości 35 – 70 kg/m3: 

 
5.2.1.2.  Izolacja termiczna połaci dachowych 

 
Zastosowane do izolacji podłóg materiały muszą charakteryzować się dużą odpornością na ściskanie. Minimalna gęstość płyt 

z wełny mineralnej powinno wynosić ≥ 135 kg/m3. 
Jej parametry powinny być równorzędne z parametrami produktu Rockwool Polska o nazwie Monrock. 
Alternatywą izolacji z wełny mineralnej mogą być płyty styropianowe o gęstości ≥20 kg/m3. 
Przy wykonywaniu zabezpieczeń akustycznych stropów powinny być następujące warunki: 

płyty stropowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
parametrów akustycznych stropów 
nie dopuszcza się wykonania płyt stropowych z elementów prefabrykowanych kanałowych, w których uszkodzone są dolne 
ścianki kanałów, 
płyty stropów monolityczne z betonu zwykłego lub lekkiego powinny mieć grubość i masę nie mniejszą, niż podano w 
projekcie, 



elementy drobnowymiarowe do płyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie mogą być spękane i nie mogą mieć 
ubytków pogarszających właściwości akustyczne stropów, 
płyty stropowe z elementów drobnowymiarowych oraz z betonów lekkich kruszynowych powinny być otynkowane tynkiem 
cementowo-wapiennym grubości nie mniejszej niż 15 mm nawet wówczas, gdy jest przewidziane na tych stropach stosowanie 
podwieszonych sufitów izolacyjnych: stropy z betonów lekkich kruszynowych mogą być tynkowane tylko w tych 
przypadkach, gdy jest to dopuszczone w szczegółowych warunkach technicznych dotyczących konkretnego stropu, 
przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montażowe, technologiczne, nie wykorzystywane 
otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanałowych otwory do odprowadzenia wody z kanałów) powinny być 
całkowicie i dokładnie wypełnione betonem: należy również zabetonować przestrzeń wokół tulei rur instalacyjnych 
przechodzących przez strop, 
izolacja akustyczna stropów lekkich z elementów prefabrykowanych lub zrobionych na budowie powinna być wykonana 
ściśle według projektu, np. warstwy izolacyjne wypełniające, uszczelnienia złączy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej 
stropu powinny być uzgodnione z projektantem w celu oceny wpływu proponowanych zmian na izolacyjność akustyczną 
stropu.  

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
    Ogólne zasady kontroli jakości opisano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
    Badania w czasie wykonywania robót  

 
Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej 

oraz styropianu powinna być zgodna  z instrukcją producenta materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz 
zaleceniami inżyniera.  
W szczególności należy oceniać: 

jakość i właściwość zastosowanych materiałów 
prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt 
wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji 
jakość podłoża i warstw wierzchnich 
skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów 

 
    Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i ich aplikacji powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inżyniera. 
 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
      Ogólne zasady obmiaru znajdują się w ST-00-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
 
       Jednostki i zasady obmiarowania  
 

Zarówno izolacje z wełny mineralnej jak i styropianu obmierza się jako powierzchnię płyt w m2 skategoryzowaną pod kątem 
gęstości (kg/m3) i grubości płyty. 

Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, fundament, dach) o określa typ 
materiału oraz jego grubość.  
 
      Wielkości obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
   
      Ogólne zasady odbioru robót opisano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej i akustycznej. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy ponownie sprawdzić jego jakość i oczyścić z 
zabrudzeń oraz dokonać ewentualnych napraw. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

 
 

Wymagania przy odbiorze 
 

Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i akustycznej udzielającego 
gwarancji ich trwałości oraz normy. 

Sprawdzeniu podlegają: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną  
b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 



c. przygotowanie podłoża 
d. prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej 
e. równość powierzchni wykonanej izolacji 
f. dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej 

 
9.   PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych akustycznych 
WG PN – ISO 6946  Ochrona cieplna budynków 
Instrukcja ITB nr 321  „ Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie” 
BN-78/6033-06   Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra 
BN-72/6363-02                     Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 
BN-84/6755-08                     Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty 
BN-77/6759-03   Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 
BN-81/6859-03   Tkaniny szklane 
PN-87/B-02152                    Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych. 
PN-87/B-02151   Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/08  Kod CVP  45320000-6  Obudowa kominów 

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudowy 
kominów. 

        Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem obudowy kominów.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.  Materiały 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania . 

Wełna mineralna 

Referowanym rozwiązaniem jest płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL PANELROCK  lub materiał 
równoważny. 

Grubość 50 mm 

Współczynnik przewodzenia ciepła:  

- deklarowany λ d =  0,036 W/mK  

- obliczeniowy λ obl =  0,036 W/mK  

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,65 kN/m³  

Blacha aluminiowa 

Referowanym rozwiązaniem jest blacha aluminiowa PREFALZ  firmy PREFA,  lub materiał równoważny. 

Parametry techniczne blachy aluminiowej: 
• grubość: 0,7 mm, 
• stop: EN AW 3005 (AIMn1Mg0.5) wg EN 537-3, 
• jakość felcowania: „H41" wg EN 1396: 
• jakość lakieru: PP 99. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4 niniejszej specyfikacji i ST-00-00. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.   Opierzenie i ocieplenie istniejących kominów. 

usunięcie uszkodzonych partii tynku – poluzowanych, zawilgoconych, zmurszałych; usunięcie „luźnych” płatów farby 
elewacyjnej. 
wypełnienie widocznych i odsłoniętych spękań, rys i ubytków masą szpachlową, zaprawą - do uzyskania równej i gładkiej 
powierzchni. 

 
 
 
 
 



 
 

wykonanie podkonstrukcji z łat drewnianych 6x5 cm, impregnowanych 
poprowadzenie rury PVC ø=20 mm na doprowadzenie kabla zasilającego, dającego możliwość montażu nasady kominowej 
dla wentylacji 
montaż wełny mineralnej gr. 5 cm - między łatami 
montaż płyty OSB/3 (wodoodpornej), gr. 1,5 cm 
montaż blachy aluminiowej łączonej na rąbek podwójny stojący, gr. 0,7 mm 
wymiana blachy na czapach betonowych zamykających kominy, wymiana blachy z okapnikami z wywiniętej blachy, w 
otworach poziomych kominów – zamontować siatkę aluminiową o drobnych oczkach, montaż do czapy i pod opierzenie 
poziomej części wylotu. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

d) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

e) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

f) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– Dla obróbek blacharskich i izolacyjnych – m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 

do krycia połaci dachowych, 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (ołacenia) 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. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

• 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. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (ołacenia) wraz z z membraną wstępnego krycia,  

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

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

pokrycia, 



 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

Forma wynagrodzenia- wynagrodzenie ryczałtowe.  

Płaci się za wykonanie : 

• Obróbek blacharskich z ich przygotowaniem, zmontowaniem i umocowaniem w podłożu, zalutowaniem połączeń, 

uporządkowaniem stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/09  Kod CVP  45320000-6  Obudowa attyk 

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudowy attyk. 
        Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem obudowy kominów.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.  Materiały 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania . 

Wełna mineralna 

Referowanym rozwiązaniem jest płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL PANELROCK  lub materiał 
równoważny. 

Grubość 50 mm 

Współczynnik przewodzenia ciepła:  

- deklarowany λ d =  0,036 W/mK  

- obliczeniowy λ obl =  0,036 W/mK  

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,65 kN/m³  

 

Blacha stalowa 

Parametry techniczne blachy stalowej: 

• grubość: 0,55 mm, 
• malowanie proszkowe na kolor szary: RAL 7016. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4 niniejszej specyfikacji i ST-00-00. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.   Opierzenie i ocieplenie istniejących ścian attykowych 

Przygotowanie istniejącego muru tynkowanego: w przypadku ubytków tynku – uzupełnić tynkiem naprawczym, łuszczące się 
warstwy farby – zeskrobać, wyczyścić do równego, gładkiego podłoża 
Wykonanie podkonstrukcji z łat drewnianych 6x5 cm, impregnowanych 
Montaż wełny mineralnej grub. 5 cm - między łatami  
Montaż płyty OSB/3 (wodoodpornej), grub. 1,5 cm 
Montaż blachy stalowej powlekanej, na rąbek pojedynczy stojący  
 
5.2.   Opierzenie górne attyk  
Opierzenie uformować ze spadkiem 3% w w kierunku dachu, od strony zewnętrznej pozostawić wysunięty o o 3 cm kapinos, 
wysokości 4 cm, na warstwie muru ze spadkiem ułożyć papę mocowaną mechanicznie, mocowanie blachy na klipsy wczepiające, 
mocowane do muru. Od strony wewnętrznej  attyk zazębić blachę poziomą z blachą pionową attyk. Blacha stalowa malowana. 

 



 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

g) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

h) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

i) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

g) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

h) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

i) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– Dla obróbek blacharskich i izolacyjnych – m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 

do krycia połaci dachowych, 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (ołacenia) 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. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

• 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. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (ołacenia) wraz z z membraną wstępnego krycia,  

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

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

pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

 



 

 

9.  Podstawa płatności 

Forma wynagrodzenia- wynagrodzenie ryczałtowe.  

Płaci się za wykonanie : 

• Obróbek blacharskich z ich przygotowaniem, zmontowaniem i umocowaniem w podłożu, zalutowaniem połączeń, 

uporządkowaniem stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST-00/10  Kod CVP  45320000-6  Pokrycie dachówką 
 

1. Wstęp 
 

1.1  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokryciowych dachów 
dachówką cementową.  
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  
 

1.2  Zakres stosowania SST 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
      1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych czynności: 
 

• Wykonanie podkładu pod dachówki ceramiczne 
• Wykonanie  wiatroizolacji 
• Wykonanie pokrycia dachówką przylgową, zakładkową oraz karpiówką 
• Wykonanie obróbek blacharskich 

 
      1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 
 
      1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej.  
 
2. Materiały 

 
• Łaty o przekroju 38x50 mm, a wzdłuż okapu 58x50 mm 
• Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 19-25 mm. 
• Dachówka zakładkowa cementowa 

 
Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020  i musi spełniać normę europejską DNI –EN-1304  

 
3. Sprzęt  i narzędzia 
 
Roboty można wykonywać ręcznie lub używając sprzętu podstawowego.  
 
4. Transport 
 
Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczególną ostrożność należy wykazać przy transporcie i składowaniu wełny 
mineralnej gdyż nie można jej zamoczyć i zniszczyć brzegów i narożników. Wełna mineralna powinna być składowana w 
pomieszczeniu zamkniętym i suchym. 
  
5. Wykonanie robót  
  
5.1. Wymagania ogólne 
 
Podkład: 

• Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, 
położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 
mm w kierunku równoległym do spadku.  

• Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
• Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 

pokrycia 
• Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

 
Dachówki: 

• Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących podkładu. 
• Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich może być 

wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 
• Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy 

murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością 
zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 



• Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był 
poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura 
do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

• Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci 
dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co 
najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi 
wbitymi w deskę okapową. 

 
 
 5.2. Wymagania szczegółowe 
 
Łaty 
 

• Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 
• Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 
• Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch 

deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 
• Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
• Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa – wzdłuż osi kosza 

a po obu jej stronach deski łączone na styk  
• Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

 
Dachówki 

• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek 
• Należy stosować się do wymagań ogólnych 
• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 cm. 
• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki. 
• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów ( zachodnia i południowa) każda 

dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych 
wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach co 5 dachówkę należy mocować. 

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz     PN-71/B-10241  
 
Wiatroizolacja  

• Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i  łat.  
• Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi.  
• Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 
• Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.  

 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

• Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona jest przez 
producenta. 

• Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 
• Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 
• Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i 

przeciwpożarowe. 
W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 

  
6.2. Kontrola w trakcie robót 
 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót oraz prac 
zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, ułożenie folii 
 
6.3. Kontrola w czasie odbioru robót  
 
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 
 

• Zgodności z dokumentacją projektową 
• Jakości zastosowanych materiałów 
• Jakości wygłądu powierzchni dachówki 
• Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności wyposażenia 

dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania 
wlotów wentylacji dachu. 

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 
• Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii 

 
 
 



 
7. Obmiar robót  

 
Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór częściowy 

 
Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac dla powierzchni 
wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 
 

8.1.1 Odbiór podkładu 
 
Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład z łat powinien być 
przygotowane zgodnie z pkt 2. ,  5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się 
za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. 
Sprawdzenie poziomego ułożenia łat sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat 
lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie 
pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą  lub za pomocą 
obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających 
należy sprawdzić wzrokowo.  
Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik badania jest 
negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę.  
Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy.  
 

8.1.2. Odbiór robót blacharskich 
 
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace  wykonane są zgodnie z dokumentacją,  w sposób 
zapewniający szczelność i estetykę wykonania.  
 

8.1.3. Odbiór pokrycia z dachówki 
 
Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

• Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z podziałką milimetrową 
• Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny 
• Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo.  
 

 
8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 

 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli częściowych, wyników 
badań i pomiarów i oceny wizualnej.  
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne 
• Dziennik budowy 
• Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  
• Protokoły odbioru podłoży 
• Protokoły odbioru częściowego 
• Instrukcje producentów materiałów 
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

 
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli zgodnie z pkt 6. i 
porównać z wymaganiami określonymi powyżej.  
Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 

 
 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
 

• Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 
• Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia. 
• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 

 
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
 



 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego odbioru jest ocena 
stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych z 
usunięciem ewentualnych wad. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanym 
pokryciu dachowym 

 
9. Podstawa płatności 
 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą : 
 
• Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest w kontrakcie. 

 
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 
 
Cena ryczałtowa obejmuje: 
 

• Przygotowania stanowiska roboczego 
• Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, pomostów, oświetlenia tymczasowego, 

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych. 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót łącznie 

z kosztami zakupu i transportu. 
• Wartość pracy sprzętu z narzutami 
• Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 
• Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

 
W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo ustalone w umowie między zamawiającym a 
wykonawcą. 

 
10. Przepisy związane 
 
PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
PN-B-12020 , DINEN-1304 

 


