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1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowo-budowlanych, remontu  pokrycia dachowego i docieplenie stropodachu płytami styropianowymi budynku  
administracyjnego w skład których wchodzą : 
- rozbiórkę obróbek blacharskich ścian szczytowych i tylnej z blach ocynkowanych do ponownego 

wykorzystania 
- rozbiórkę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych nie nadających się do uŜytku 
- rozbiórkę elementów instalacji odgromowej . 
- docieplenie stropodachu płytami styropianowymi 
- naprawa istniejących kominów 
- podmurówki ścian   
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 
- montaŜ nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich 
- demontaŜ i montaŜ instalacji odgromowej /zwody poziome/. 

 
Wykonanie w/w prac jest konieczne ze względu na znaczne zuŜycie elementów budynku  i dostosowanie do 

wymogów aktualnie obowiązującej normy cieplnej przegród budowlanych. 
 
 

1.2. Dokumentacja projektowa 

  Dla prac remontowych został opracowany projekt architektoniczno-budowlany Przekazana kompletna 
dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, , zgodne z wykazem podanym w spisie treści. Poszczególne jej 
części stanowi całość i tak naleŜy ją rozpatrywać. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4.     Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 
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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie moŜe 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 rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

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

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

 
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

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

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

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

 

 

2.    WYMAGANIA OGÓLNE 
 

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

2.2. Ochrona przeciwpoŜarowa  
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
2.3. 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.  

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych uŜytkowników 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. 

 
2.4. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. 

 
2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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2.6. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2.7. 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.  

 

 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

3.1.    MATERIAŁY 
3.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do 
powszechnego stosowania w budownictwie spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, itp.  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
3.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

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

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

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

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

 
3.3. TRANSPORT 
3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
3.3.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Zakres robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV  
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
- dział 45000000 – 7 Roboty budowlane 
- grupa 45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- klasa 45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 
- kategoria 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne 

 
4.1. Roboty przygotowawcze : 
- rozbiórka obróbek blacharskich ścian szczytowych i tylnej z blach ocynkowanych do ponownego 
wykorzystania 
- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych nie nadających się do uŜytku 
- rozbiórkę elementów instalacji odgromowej  
 Zerwanie pierwszej warstwy papy a następnie reperacja następnych warstw papowych polegających na 
naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze naleŜy naciąć „na 
krzyŜ”, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia naleŜy 
ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, naleŜy je wyciąć aŜ do podłoŜa, po czym wkleić łaty 
z nowych pap. W ten sposób przygotowaną powierzchnię zgruntować preparatem gruntującym. W wypadku 
stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości naprawianych dachów, naleŜy 
zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu)  
 
4.2. Roboty ogólnobudowlane 
4.2.1. ściany parteru – 
Ściany murowane z  bloczków gazobetonowych odm. 600 gr. 24cm, całość wykonać  na zaprawie cementowo-
wapiennej M7. Dopuszcza się uŜycie cegły ceramicznej pełnej klasy 150. 
 
4.2.2. wieńce Ŝelbetowe 
Wylewane Ŝelbetowe z betonu klasy B-15 ( C12/C15), ze względu na bardzo małą objętość dopuszcza się 
wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM II/32,5R o konsystencji gęstoplastycznej i stosunku W/C < 
0,65. Zbrojenie prętami Ŝebrowanymi φ6 i φ10 ze stali A-III N (RB500) 
WzdłuŜ ścian, przed betonowaniem ustawić płyty styropianowe gr. 2cm o wysokości min15cm, wystające 
powyŜej górnej powierzchni betonu. Wierzchnia warstwę naleŜy zatrzeć na gładko 
 Dla zapewnienia prawidłowego dojrzewania betonu i uniknięcia rys i spękań skurczowych, w kaŜdym 
wyŜej opisanym przypadku , po stwardnieniu betonu naleŜy całość obficie podlewać wodą. 
 
4.2.3. tynki – 
Wszystkie zawilgocone, zalane i wybrzuszone tynki skuć. W rejonach zagrzybionych tynki skuć przynajmniej 
80cm poza granice zawilgocenia i dokładnie wyczyścić ścianę szczotka metalowa. Tak przygotowaną 
powierzchne  pozostawić do wyschnięcia. Wysuszona powierzchnię naleŜy dokładnie odkurzyć. Na tak 
przygotowaną powierzchnie naleŜy nanieść ,zgodnie z wytycznymi producenta, warstwę preparatu 
grzybobójczego. Po wyschnięciu usunąć nalot i ponownie nanieść preparat grzybobójczy. Ponownie po 
wyschnięciu oczyścić całą powierzchnię, nałoŜyć nowy tynk. Przed malowaniem powierzchnię dodatkowo 
zabezpieczyć preparatem grzybochronnym. 
 
4.2.4. elementy stalowe – 
Dokładnie oczyścić szczotkami drucianymi z pozostałości tynku i betonu oraz rdzy., w razie potrzeby - wg 
zalecenia inspektora nadzoru - powierzchnie wypiaskować. Następnie po oczyszczeniu z kurzu, pomalować 
farbą gruntująca miniową.  
 
 

4.3. Docieplenie stropodachu  
 
4.3.1. materiały 
 

Płyty styropianowe -  dolna warstwa EPS 100- 036 gr. 100mm, druga warstwa płyty EPS 200-036, wymiary 
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max 600*1200mm, gr. 100mm, struktura zwarta, niedopuszczalne są luźno związane 
granulki,powierzchnia płyt szorstka, krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i 
wyłamań, płyty sezonowane min 8 tygodni 

-Współczynnik przewodzenia ciepła ג [W/(mK)] :0.036 
-Chłonność wody po 24h[%] : 0.27 
-Temperatura uŜytkowania [°C] : do +80 
-Palność: NRO, samo gasnące 
-Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kPa]:powyŜej 300 
 Mocowanie do podłoŜa łącznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego do 
 mocowania płyt styropianowych. 
 

papa podkładowa, do mocowania mechanicznego, osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2 
zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.3,4 mm  

Wymagania podstawowe:  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 160 g/m2  
- grubość papy 3,4 mm.  

- Wytrzymałość na rozciągnięcie nie mniej niŜ 600/400 N/50 (wzdłuŜ/poprzek)  
 

papa nawierzchniowa - papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z 
włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego.  

Wymagania podstawowe:  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2  
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuŜ / w poprzek, min 1000 / 800N  
- wydłuŜenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuŜ / poprzek, min 40/40%  
- giętkość w obniŜonych temperaturach – 25°C  
- grubość 5,4 ± 0,2mm  
 

Lepik asfaltowy  asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN-B-24625:1998 
 

Roztwór asfaltowy do gruntowania - Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
 
Blacha stalowa - ocynkowana brązowa - grub. 0.55÷0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998] 

laminowaną obustronnie, Grubość powłoki cynku min 275 g/m2 Kolor RAL 8017 
Klej bitumiczny - systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta papy 
Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej – z PCVsystemowy, zgodnie z zaleceniami producenta 

papy 
Izokliny - Wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10x10 cm  

 
Instalacja odgromowa - Instalację odgromową naleŜy wykonać za pomocą elementów stalowych 

ocynkowanych spełniających wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364  
 
 

4.3.2. Wytyczne wykonania robót  
 

Docieplenie stropodachu naleŜy wykonać płytami styropianowymi , dwuwarstwowo  PodłoŜe powinno być 
oczyszczone, równe w stabilne. Płyty styropianowe naleŜy zamocować do podłoŜa łącznikami mechanicznymi. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Roboty obejmują następujące czynności: 
- ułoŜenie płyt styropianowych 2 x grub. 10cm gęstości 
- zamocowanie płyt kolkami teleskopowymi do podłoŜa w ilości min 4 szt./m2 
- pokrycie styropianu warstwą papy podkładowej termozgrzewalnej 
- ułoŜenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej  
 
Obróbki blacharskie obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci szerokości 
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podane w przedmiarze robót. Roboty blacharskie z blachy stalowej 
ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niŜszej od –15°C. 
 

Mocowanie rur spustowych Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki , które uszczelnia się dookoła pianką 
montaŜową lub kitem plastycznym. Długość elementów mocujących – rynien i rur spustowych trzeba dobrać 
tak , aby pomiędzy orynnowaniem a ocieploną ścianą pozostała szczelina minimum 2 cm . 
 

Pokrycie połaci papą termozgrzewalną Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci 
dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy 
szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na 
optymalne wykorzystanie materiałów.  
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ:  
- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  
- +5°C w przypadku pap oksydowanych  
 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a takŜe 
od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem 
papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami 
równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną 
duŜą masą moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien 
być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umoŜliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego 
teŜ względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niŜ 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to 
moŜliwe przewidzieć większe spadki.  
Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca 
zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy papy aŜ do 
momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy. 
Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłuŜny 8 cm  
- poprzeczny 12-15 cm  
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułoŜeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać 
posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na spodzie zakładu pod kątem 45°  

 
Obróbki kominów  
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem 
gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podkładowej szer. ok. 50 cm 
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(typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być 
wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą 
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  

 
Obróbki ogniomurów  
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W naroŜniku 
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o szer. 25 
cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę podkładową (typ 
I) a następnie nawierzchniową  
 
Uwagi uzupełniające 
 Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym  
 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać 
o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej niŜ –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 
podłoŜach.  
 Przy wykonaniu naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłuŜnym  
 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny y rury spustowe z blachy powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom 
PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999  

 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

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

5.2. Kontrola jakości robót 
 

5.2.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 
które spełniają wymogi SST. 

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

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

5.3.1.  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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 

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

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

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

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

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

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

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

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

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

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

5.3.2. KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

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

5.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 



 

 11

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. 

 

5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

5.4.    ODBIÓR ROBÓT 
 

5.4.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

5.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 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 niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

5.4.3. 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. 

5.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  - 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 5.4.5. 

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

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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5.4.5. 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: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

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

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  

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

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

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

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

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

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

 
5.4.6.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

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

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”. 

 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.1. Ustawy 

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

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

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , 
poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

 

6.2. 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 
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organizacyjnych upowaŜnionych 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-uŜytkowego (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, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

6.3.      Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (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. 

 
          Opracował : 

 
 
 


