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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach zadania: „Wymiana rynien na dachu budynku przy Placu Tysiąc-
lecia 25” 
 

2.  ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontrak-

towych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót będących przedmiotem specyfikacji 

technicznej. 

 

2.1 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty budowlane, w tym: 

 Rozbiórka obróbek blacharskich, 

 Rozbiórka rynien, 

 Rozbiórka częściowa pokrycia papowego, 

 Przygotowanie starej powierzchni papowej do pokrycia papą termozgrzewalną na-

wierzchniową, 

 Montaż nowych obróbek blacharskich, 

 Montaż pokrycia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej, 

 Montaż nowych rynien, 

 Montaż kominków odpowietrzających. 

3.   INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
3.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie 

trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Po przejęciu terenu 

budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostępem 

osób trzecich. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu bu-

dowy obciążają Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót j będzie odpo-

wiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót 

zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. W przypadku po-

wstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w 

przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadość-

uczynienia. 

 

3.3 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczą-

ce ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podej-

mować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w na-

stępstwie jego sposobu działania. Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje od-

powiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację 
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transport, składowanie i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym 

zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne do-

wody dotyczące składowania i utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w 

przedmiarach ilości odzysku materiałów wtórnych, wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są 

zyskiem Wykonawcy, co powinno być przez niego uwzględnione w cenie ofertowej. 

Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania i utylizacji odpadów 

powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

3.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza się użycia materiałów, które są szkodliwe dla 

pracowników i otoczenia, o wartościach większych od dopuszczalnych, określonych 

przepisami szczegółowymi. 

 

3.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 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 zabez-

pieczające: 

 Potrzeby socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-

pieczone przed dostępem osób trzecich, 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-

nym jako rezultat realizacji robót, 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 

3.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Inwestor wskaże teren na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na potrzeby 

budowy, oraz udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno – magazynowe. 

Przygotowanie pomieszczeń socjalno – magazynowych leży po stronie Wykonawcy w poro-

zumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest 

doprowadzić ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie koszty zwią-

zane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

3.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Ponieważ roboty wykonywane będą na terenie zamkniętym dlatego w trakcie wykonywania 

robót nie przewiduje się zmiany organizacji ruchu na terenie przylegającym do budowy. 

 

3.8 Ogrodzenia 
Nie dotyczy robót zawartych w tej specyfikacji. 
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3.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Oznakowaniem ostrzegawczym oraz niezbędnymi barierami ochronnymi na czas prowadzenia 

robót ziemnych. 

4. KLASYFIKACJA ROBÓT WG. CPV 
       Grupa robót 

a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

b) 45000000-7 Roboty budowlane 

c) 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

d) 45320000-6 Roboty izolacyjne 

5.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 

Inżynier Budowy   –    przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia 

nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu 

w sprawach związanych z realizacją zadania. 

Kierownik budowy –    osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji za-

mówienia. 

Projektant               –   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

i kosztorysu ślepego. 

Inspektor Nadzoru –    osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor 

Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub 

kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dzienni-

ka budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do sto-

sowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń tech-

nicznych, 

Książka Obmiarów  –     zeszyt służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów 

dokonywanych robót. 

Dziennik Budowy    –     książka służący do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inżyniera 

Budowy oraz inne osoby upoważnione uwag dotyczących realizacji bu-

dowy.  

Materiały                  –    wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Aprobata techniczna–    dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna po-

winna zawierać w szczególności: 

1) podstawę prawną, 

2) identyfikację techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, wa-

runki jego użytkowania i konserwacji, 

4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z 

wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 

5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 

7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 
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szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 

8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 

budownictwie w zakresie określonym w pkt. 3, 

10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 

11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wy-

kaz raportów z badań wyrobu, 

12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budow-

nictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobują-

cych. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska 

za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

Specyfikacja       –   oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany 

tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub 

przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

 

6.   ODBIORY ROBÓT 
Odbiory robót przebiegać będą zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wy-

konawcą. 
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II.    SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 

1.      SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA ST-01 – ROBOTY BUDOWLANE. 
1.1    Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 

Wszelkie użyte do realizacji projektowanego obiektu materiały budowlane, instala-

cyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne, zaświadczenie ITB i PZH o 

dopuszczalności do użytkowania, dopuszczenie do stosowania obiektach użyteczności pu-

blicznej oraz wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”. Materiały nie spełniające 

wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak 

zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. Proponowane rozwią-

zania producentów materiałów mogą podlegać zmianom po wcześniejszej akceptacji Projek-

tanta. Należy poinformować Inspektora Nadzoru nie później niż trzy tygodnie przed zamierzo-

nym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania. Ma-

teriały z rozbiórki nie mogą zostać ponownie użyte. Powinny być wywiezione i utylizowane na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.2    Transport materiałów budowlanych: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Dobór środków trans-

portu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy transportujące materiały budowlane powin-

ny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne 

osiowe obciążenia, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanie-

czyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. 

Materiały budowlane zostaną dostarczone do miejsca wbudowania przy użyciu istniejącej 

komunikacji, ręcznie. Czynności te będą wykonywane w porach niskiego natężenia ruchu pa-

cjentów i osób odwiedzających. Należy nie dopuścić do utrudnienia w komunikacji dla per-

sonelu medycznego oraz osób korzystających ze szpitala. 

 

1.3    Składowanie materiałów: 
Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do użycia. 

 

1.4    Kontrola jakości: 
Nie później niż trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem materiałów, należy poinformo-

wać Inspektora Nadzoru, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania. 

 

1.5    Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: 
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla specyfikacji wykonywanych robót budowla-

nych. Nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znaj-

dującemu się w ofercie wykonawcy. 

 

1.6    Wymagania dotyczące środków transportu: 
Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzy-

many został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie 

wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. 

 

1.7     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 
1.7.1 Tolerancja wymiarowa: 

Wszelkiego rodzaju odchylenia wymiarów wykonanych prac budowlanych w stosunku do 

dokumentacji projektowej należy niezwłocznie zgłaszać do Inspektora Nadzoru. Następnie 

zostanie określony sposób ich korekty. Jeżeli nie będą one wpływały znacząco na pogor-
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szenie jakości, prace mogą być kontynuowane. We wszystkich innych przypadkach należy 

doprowadzić do spójności wymiarów z dokumentacją projektową. 

1.7.2 Kontrola jakości, odbiór robót budowlanych: 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z pro-

jektem, przedmiarem i niniejszą specyfikacją. Celem kontroli robót jest takie sterowanie 

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpo-

wiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i ozna-

kowania terenu budowy.  

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 

 Sprawdzenie zgodności zakresu wykonania robót budowlanych, 

 Sprawdzenie sposobu przeprowadzenia demontażu elementów przeznaczonych do roz-

biórki, 

 Sprawdzenie stanu istniejących e lementów po przeprowadzeniu prac rozbiór-

kowych, a w szczególności stwierdzeniu rozmiaru zniszczeń, 

 Sprawdzenie zgodności wymiarów, 

1.7.3 Zapewnianie jakości: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca zobowiązany jest na życzenie 

Inspektora Nadzoru dostarczyć odpowiednie certyfikaty i aprobaty dla zastosowanych mate-

riałów budowlanych. 

1.7.4 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres 

dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną. Wyniki wyrażone są w 

jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 

 

1.7.5 Metody pomiaru: 
Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środko-

wej. Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 

 

1.7.6 Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwier-

dzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaga-

nie certyfikaty jakości i legalizacji. 

 

1.7.7 Czas przeprowadzania obmiaru: 
Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem od-

cinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza 

zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane 

przed zakryciem jakichkolwiek robót. 

1.8    Odbiory robót budowlanych: 
1.8.1 Odbiór częściowy: 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które zanikają w czasie postępu 

robót (np. podbudowy, stopy fundamentowe), oraz elementy których sprawdzenie jest niemoż-

liwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzonym od-

biorze częściowym należy sporządzić protokół lub dokonać wpisu w dzienniku budowy. 
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1.8.2 Odbiór końcowy: 
Odbiór robót stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót odniesieniu do za-

kresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznie dokonuje komi-

sja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników ba-

dań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powołania komisji oraz 

czas jej działalności powinna określać umowa. 

         Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty: 

 Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentację powykonawczą, szczegółowe 

specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych 

robót, 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 

i wyrobów, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Roboty powinny zostać odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytyw-

ne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod wzglę-

dem merytorycznym. Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem ro-

bót do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania do użyt-

kowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy wadliwie wykonanych elementów i powtórnie zgłosić robo-

ty do odbioru. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą, 

 Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 

określona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego 

robót po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbioru pogwa-

rancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrą-

ceń wynikających obniżonej jakości robót. 

 

1.8.3 Podstawa płatności: 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umową na wykona-

nie robót. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynno-

ści, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek-

towej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty wywozu i utylizacji odpadów, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

         Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 

 



 9 

1.9    Przepisy związane: 
 Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późn. 

zmianami), 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627) 

 Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 

 Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst 

jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 ze zmianami) 

 Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.) 

 Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977) 

 Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wy-

dawane zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wy-

tyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

1.10    Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie: 
1.10.1 Materiały i urządzenia: 
            Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 

 zestaw rusztowań z kompletnym wyposażeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciąg, 

 materiałów do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, 

 blacha ocynkowana płaska, 

 rynny dachowe z blachy ocynkowanej, 

 uchwyty do rynien dachowych, 

 wkręty stalowe ocynkowane, 

 gwoździe, uchwyty, kity dekarskie i inne materiały wykończeniowe, 

 papa termozgrzewalna nawierzchniowa. 

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, 

określonym w przepisach szczegółowych i posiadać: 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi Normami Certy-

fikat lub Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polskimi Normami, 

 Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowanym normami europejskimi wprowadzony do 

zbioru norm polskich. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 

stosowania, 

 Aprobaty techniczne ITB dopuszczające do powszechnego stosowania w Budownictwie. 

Rusztowania ustawione na dachu powinny być zabezpieczone siatkami ochronnymi. 

Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom: 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywie-

zione z terenu budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, 

zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb, w razie potrzeby 

materiały składowane na terenie przyległym do budynku. Transport należy prowadzić 

zewnętrznie. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczo-

ne do robót. 

 

1.10.2 Wykonanie robót: 
Metodologia wykonania została opisana i pokazana w przedmiarze robót, natomiast inne 

normatywy wykonawcze (nie opisane w projekcie) – podano poniżej. 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

 Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokry-

cia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

 W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 

powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne, 

 Roboty blacharskie z blachy płaskiej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperatu-

rze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

 Blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 

cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki 

siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich 

papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek bla-

charskich, wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie na-

stąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST oraz po-

leceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w przepisach szcze-

gółowych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzyma-

nia robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Kolejność robót: 
 Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku, jeśli są one ko-

nieczne, 

 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu, wykonanie pomostów roboczych, 

 Wykonanie rusztowań, 

 Dbanie o stan techniczny zabezpieczenia terenu, oznakowania, daszków zabezpieczają-

cych nad wejściami do budynku, zastaw zabezpieczających na dachu i rusztowań w cza-

sie trwania robót, 

 Założenie obróbek blacharskich z blachy, 

 Położenie pokrycia z blachy ocynkowanej lub papy, 

 Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, 

 W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osa-

dzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki da-

chowe nie powinny być mniejsze niż1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien prze-

kraczać 25,0 m. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o 

przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od 

brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty da-

chowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
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sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad 

dachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi koł-

pakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi 

lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyn niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powin-

ny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu, 

 Rynny z z blachy ocynkowanej powinny być wykonane z pojedynczych członów odpo-

wiadających długości arkusza blachy i składane wieloczłonowo, 

 Połączenia pionowe i poziome rur spustowych wykonywać zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Pionowe złącza powinny mieć postać zakładu o szerokości 20mm. Złącza 

poziome powinny posiadać zakład 30mm z obustronnym oblutowaniem na całej długo-

ści. Złącza pionowe powinny się znajdować z boku rynny spustowej, jako dostępne z 

zewnątrz dla umożliwienia napraw. Rury spustowe należy montować po wykonaniu 

bądź remoncie tynków ścian. Rury spustowe należy mocować do ścian uchwytami w 

rozstawie, co 2.0m, uchwyty należy mocować w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny w mur lub osadzenie w zaprawie cementowej na końcach rur i pod kolankami 

omijającymi występy budowli i gzymsy. Nad uchwytami należy przylutować obrączki o 

szerokości 3¸4cm wykonane z tego samego materiału, które zabezpieczą rury przed 

zsuwaniem. Odchylenia rur spustowych od pionu nie powinny przekraczać 3mm na dłu-

gości 2.0m. Zakłady odcinków rynien wykonywać w kierunku spływu wody. Minimalne 

stosowane spadki rynien 0.5%. Na każdym załamaniu rynny stosować oparcie na 

uchwycie rynnowym. Naroża o kącie <120o należy usztywniać trójkątnym kawałkiem 

blachy przylutowanym do zewnętrznego zwoju rynny. Na uchwyty stosować płasko-

wniki o przekroju odpowiednio dobranym do pochylenia połaci oraz zastosowanego 

przekroju rynny, odległości między uchwytami 50¸ 80cm. Denka rynien należy dopaso-

wać do ich przekroju i łączyć z rynną przez obustronne lutowanie, 

 Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej powinny odpowiadać wymaganiom poda-

nym w PN-EN 612: 1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 

1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

 

1.10.3 Kontrola jakości robót: 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołany-

mi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana 

jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyopera-

cyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) 

- po zakończeniu prac pokrywczych. 

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć przeprowadza się sprawdzając 

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

PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 

507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaga-

niami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, 

gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 

przedmiotowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie 

w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. Kontrola, jakości 

robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z sztuka 

budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.10.4  Odbiór robót: 
1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami poda-

nymi w dokumentacji powykonawczej, 

2. Odbiór podłoża – badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowe-

go, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych, 

3. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania, lub szlichty betonowej) nale-

ży przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z 

podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm. 

4. 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, 

5. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a)  podłoża (deskowania lub szlichty betonowej), 

b)  jakości zastosowanych materiałów, 

c)  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

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

6.  Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika bu-

dowy. 

7.  Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.  Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszcze-

gólnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-

łów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z doku-

mentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia. 

9.  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obró-

bek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania 

na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne 

z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli cho-

ciaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 

odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 

-   w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania, rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

-   ocenę wyników badań, 

-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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1.11      Przepisy związane: 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

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

 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

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

 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowa-

nymi na gorąco. 

 


