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1.1 WYMAGANIA 

OGÓLNE WSTĘP 

Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
związku z przebudową istniejącego dachu płaskiego nad częścią budynku publicznego 
przedszkola w m. Karłowice przy ul. Młyńskiej. 

Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji. 

Inwestor: Gmina Popielów 

46-090 Popielów;                          ul. 

Opolska 13 

Zakres robót objętych STWiORB 

Spis działów STWiORB wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w STWiORB dotyczą wszystkich robót budowlanych (zarówno 
rozbiórkowych oraz remontowych) i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi : 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

Określenia podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
-  Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
- Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
-  Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 
załącznik do Specyfikacji. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
- Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu Robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 



korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.. 
- Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania 
jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
-  Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za 
sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków 
Kontraktowych (Umowy).. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
-  Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
- Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
-  Obiekt budowlany - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji 
-  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
- Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
-  Plac budowy - - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz 
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
-  Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 
każdej z tych osób. 
- Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wyko-nawcy przez Inżyniera / Kierownika 
Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
- Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
- Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
-  Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
-  Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
- Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
- Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 
- Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż 
Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz 
usunięcia wszelkich wad. 



-  Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. 
- STWiORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytułowany 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
- Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
-  Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
-  Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
- Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
- Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych. 
- Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy 
oraz wykazy stawek i/lub cen. 
- Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
-  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno- 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
- Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
-  Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
-  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno- 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną (STWiORB), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 

Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacją 
projektową, STWiORB i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed 



ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt 
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, 
pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

Zgodność robót z PB i STWiORB 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (STWiORB) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i STWiORB. 
Dane określone w PB i w STWiORB uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub STWIORB i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 



Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych 
przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odpowiednie dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
-  miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia 
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 



Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
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 Inżyniera. 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 Inżyniera. 

MATERIAŁY 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w 
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 



Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli projekt budowlany lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami STWiORB. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
-  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i STWIORB. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 



Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 
ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami STWIORB, 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, STWIORB, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. 



Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie 
Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
STWIORB, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

Dokumenty 

budowy Dziennik 

budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę rozpoczęcia robót, 
- uzgodnienia przez Inspektora 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, 



- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
-  zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 
badań, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę 
do ustosunkowania się do jego treści. 

Księga obmiaru robót 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru potwierdzony przez Inspektora. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w STWIORB. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty, 

- podstawą wyceny i opisem robót, 
- ilością przedmiarową robót, 
- datą obmiaru, 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału 
STWIORB, 
-  ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzję o pozwoleniu na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- harmonogram budowy, 



- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 
- korespondencja na budowie, jeżeli są wymagane. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 

OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i 
STWIORB. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 
wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiar. 

ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 



- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu. 

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 ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę 
o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub STWIORB z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 

Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

- Dziennik budowy - oryginał i kopię. 



- Obmiar robót (jeśli wymagany) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
- Protokoły prób i badań. 
- Protokoły odbioru robót zanikających. 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru 
w terminie ustalonym przez komisję. 

PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w STWIORB i PB. 
Cena obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół końcowy wykonania i odbioru robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z 
Inwestorem regulują zapisy umowy. 

Warunki Umowy i wymagania ogólne STWIORB 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej STWIORB obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z 



późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2013.1129 z 24.09.2013 r. tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
120, poz. 1126) 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 

SST 1 - ROBOTY DEKARSKIE W CERAMICE. 

l. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dekarskich 

Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 

Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części; 
Klasa robot: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne, 45260000-6; 

Kategoria robót: Wykonywanie pokryć 45261000-4, 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 
niniejszą specyfikacją. 
1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi Zaprojektowano wykonanie dachu z blachodachówki. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały tj. blachodachówka, gąsiory i kształtki 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1304:2002 i PN- 
EN1304:2002/Ap1:2004 materiały pomocnicze muszą mieć właściwości techniczne określone 
przez producenta blchodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź 
PN.1.1 
2.2. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć blachodachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 



warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej tj. blachodachówka 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
mrozoodpomości blachodachówki), 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Świadectwo Aprobata Techniczna w powiązaniu z dostawą. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych blachodachówkami wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.3. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć - blachodachówką 

Wszystkie wyroby do pokryć blachodachówką powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w 
odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996. 
Blachodachówka i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 
powinny być składowane na paletach. 

3. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT POKRYWCZYCH BLACHODACHÓWKĄ. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia blachodachówką. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Wyroby do pokryć blachodachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 
jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transporcie należy stosować: 
kliny, rozpory lub bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych blachodachówką 

Do wykonywania robót pokrywczych blachodachówką można przystąpić po przygotowaniu i 
kontroli podkładu pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i łaty. Ponadto roboty pokrywcze 
mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak; 

- pokryciu połaci dachu folią paroprzepuszczalną 
- ołacenie połaci dachu, 
- wykonanie obróbek blacharskich na szczytach tzw. ogniomury, wokół kominów, wyłazie 
dachowym i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, 

5.2 Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z blachodachówki  
Podkład pod pokrycie z blachodachówek stanowią drewniane łaty i kontrłaty przybite poziomo i 
prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z blachodachówki są następujące; 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (40x60) mm; 
- kontrłaty mocowane wzdłuż krokwi o gr. zmiennej zależnej od poziomowania płaszczyzny 
dachu, 
-  łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
długości dachu, 
- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
-  łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
-  płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.3. Warunki prowadzenia robót pokrywczych blachodachówką 

Krycie blachodachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. 
Roboty pokrywcze blachodachówką z uszczelnieniem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu 
blachodachówki nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć blachodachówką 

a) blachodachówka powinna być ułożona na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

b)  Sznur przeciągnięty między skrajnymi elementami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na 
długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu, 

c)  Dolne brzegi blachodachówki rzędu sprawdzającego za pomocą sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm, 

d)  Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 



około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to 
gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem 
przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów 
powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

e)  Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu łatanie 
powinny przekraczać ±10 mm. 

f)  Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywa systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej, 

g) Obróbki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych itp. powinny 
być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. 

5.5.  Wymagania ogólne dotyczące wykonywania montażu zabezpieczenia 
przeciwśnieżnego z płotkiem. 

1. Odległość między wspornikami powinna wynosić od 40 cm do maksymalnie 80 cm w 
zależności od kąta pochylenia dachu zgodnie z zaleceniami producenta systemu 
przeciwśnieżnego. 
2.  Przy wysokich i stromych dachach stosować 2 rzędy płotków lub jeden rząd płotków + 
śniegowstrzymywacze montowane powyżej płotków, które mogą stanowić tylko dodatkowe 
zabezpieczenie przed zsuwaniem się śniegu. 
3.  Wsporniki płotków montować powyżej murłaty lub nad nią . 
4. Do montażu wsporników stosować śruby do drewna 0 8. 
5. Zaleca się stosowanie łaty podporowej w miejscu zakończenia wspornika. 
6. Niezastosowanie się do ww. zaleceń grozi uszkodzeniem pokrycia dachowego włącznie ze 
zniszczeniem blachodachówki. 

5.6. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) łacenia dachu 

5.6.1. Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej) oraz normami. 
5.6.2.  badania prawidłowości łacenia powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: przekroju i 
rozstawie łat, 
- poziomu łat, 

- zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku 
wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki 
badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 



5.6.3. Zakres i warunki wykonywania badań. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówką, w szczególności w 
zakresie: 

-  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowanego podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
5.6.4. Opis badań, 

Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 
lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu blachodachówki, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego 
oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech 
rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 4.4. 
niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, 
a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm. 
Sprawdzenie zamocowania blachodachówki i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 
wzrokowo. Ponadto należy w wybranych przez komisję miejscach, spośród szczególnie 
narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie 
ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy 
do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki oznaczyć w sposób 
umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówki na okapach należy przeprowadzić wzrokowo. 

Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i 
za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty 
długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania rynien należy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i 
pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany SST-2. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245. 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 

6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych blachodachówką 

Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obecne na dachu np. kominy, wyłazy, 



okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m2. 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny 
połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 
KNR 2-02. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu blachodachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. 

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 
blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich 
nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 
7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
Budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formułę przewiduje. 

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 



Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów 
częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone prze wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeśli jeden wynik badań jest negatywny to roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
blachodachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką z 
zamówieniem . 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą. 

7.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachówką po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
pokrycia blachodachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.3 „Odbiór ostateczny 
(końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachówką. 



8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót - Wymagania ogólne 

8.2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym o ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót 
nastąpi po odbiorze końcowym obiektu, na zasadach określonych dla rozliczenia 
końcowego. 

9 NORMY 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71 /B-1 0241 

Roboty pokrywcze. Krycie blachodachówką. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty 

blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-B-1 2030: 1996 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-12030:1996/ Az:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana 

Az1). 

PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 490:2000 

Blachodachówka. Definicje i specyfikacje wyrobów. 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom l, część III) 
Arkady, Warszawa 1 990r. 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. 
Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 

II. OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 
45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. 
Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004r. 

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1133). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013.1129 z 24.09.2013 r. tekst jednolity,). 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002r. Nr 108, póz, 953 z póz, zmianami/, 
- Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, ) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, póz. 2016 z póz, 
zmianami).



SST 2 - ROBOTY BLACHARSKIE. 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót blacharskich 

Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 

Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45200000-9; 

Klasa robót: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne, 45260000-7; 

Kategoria robót: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45261000 

4. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 
niniejszą specyfikacją. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 

2. MATERIAŁY 
- blacha stalowa powlekana 
-  gwoździe blacharskie, budowlane, wkręty, nity 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- nożyce do cięcia blachy 
- urządzenie do gięcia blachy



4. TRANSPORT 

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 i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 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 Inżyniera, 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. Obróbki blacharskie 

Zakres robót na podstawie projektu, przedmiaru i zaleceń inspektora nadzoru. Obróbki blacharskie 
powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych, z blachy stalowej 
powlekanej. 
Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami 
powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu 
na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. 
Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,55 mm. Zastosować 
rynny o średnicy 0 120 mm oraz rury spustowe o średnicy 0 100 w kolorze beżowym dopasowanym 
do kolorystyki budynku. 

5.2. zakres robót blacharskich 

- kominy i włazy 

- okapy 

- rynny 

- rury spustowe 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola powinna obejmować następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną. 
Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, a w odniesieniu do robót 
zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku 



budowy. 
- sprawdzenie materiałów 
Badanie należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 
zaświadczeń o jakości (atestów) lub wyników badań kontrolnych spełniających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami odpowiednich norm świadectw dopuszczenia materiałów do 
stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 
- badanie prawidłowości wykonania i dokładności robót blacharskich: 

należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne sprawdzenie prawidłowości spadków i 
szczelności pokrycia - badanie należy przeprowadzać głównie w miejscach narażonych na 
zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami 
itp.). Badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie 

to można wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie 
krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć 
w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po wyschnięciu pokrycia. 

Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone następujące 
badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: Badanie polega na porównaniu wykonanych 
robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru 
- sprawdzenie materiałów: Badanie należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót: Badanie polega na oględzinach wykonanych obróbek 
i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do 
okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
- sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy; Badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane prawidłowo zgodnie z normą PN-61/B-10245 Roboty 
blacharskie budowlane sprawdzenie szczelności pokrycia. Badanie należy przeprowadzić w 
wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po 
deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 minut zraszaniu wodą w sposób podobny 
do działania deszczu i obserwować czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których 
dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika 
budowy. 
Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze 
powietrza nie niższej niż -5*C. 
Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub 
zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót 
blacharskich. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest dla wykonywanie obróbek blacharskich - m2 (metr kwadratowy). 



8. ODBIÓR ROBÓT 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze należy uznać 
za zgodne z wymaganiami normy BN-76/0642-34. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało 
wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy, w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
pokrycie dachowe do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego 
odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót - Wymagania ogólne 

9.2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym o ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót nastąpi po odbiorze 

końcowym obiektu, na zasadach określonych dla rozliczenia końcowego. 

10. ZBIÓR NORM I PRZEPISÓW 

Obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie nomy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo.





 

SST 4 - ROBOTY CIESIELSKIE. 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ciesielskich w zakresie wykonania konstrukcji całej więźby dachowej w związku z 

przebudową istniejącego dachu płaskiego nad częścią budynku publicznego przedszkola w m. 
Karłowice przy ul. Młyńskiej.Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 

Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części; 

Klasa robót: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne, 45260000-6; 

Kategoria robót: Wykonywanie ciesielstwo 45432114 - 6 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 
niniejszą specyfikacją. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 

2. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

2.1. Na elementy nowe oraz wzmocnienia należy zastosować drewno sosnowe klasy 
K27. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna wynosić więcej niż 20%. 
i zaimpregnowane przeciw grzybom 
- otwory po owadach - niedopuszczalne, 

- sęki zdrowe okrągłe - dopuszczalne, jeżeli odległości w świetle między kołkami nie większa niż 
50 cm 
- sęki czarne, wypadające i zepsute i niedopuszczalne 
- sęki podłużne (pasierby) - niedopuszczalne 
- skręt włókien - dopuszczalny lecz nie więcej niż 7% 
-  pęknięcia głębokie (poza strefą połączeń) - dopuszczalne jeżeli głębokość ich jest nie większa 
niż % grubości elementu a ogólna ich długość po jednej stronie deski jest nie większa niż % 
długości elementu 
- pęknięcia w płaszczyźnie ścinania w strefie połączeń - niedopuszczalne. 



 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót ciesielskich należy dysponować następującym sprzętem 
- mechaniczne piły łańcuchowe 
- ręczne piły do drewna 
- mechaniczne dłutownice 
- dłuta i młotki 
- sprzęt pomiarowy miary kątowniki i inne 
- pędzle 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

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 Inżyniera, 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 CIESIELSKICH 

5.1. Przed przystąpieniem do robót ciesielskich należy rozebrać stare pokrycie ceramiczne i 
usunąć z placu budowy oraz rozebrać łacenie i starą konstrukcję dachu zgodnie z PB. 

5.2. Budowę nowej konstrukcji więźby dachowej należy wykonać zgodnie z PB. 
- Na budowie nie wolno wykonywać elementów i konstrukcji z drewna warstwowego (tj. klejone 
warstwowo), które pozostawia się wyspecjalizowanym wytwórnią. 
- Drewno na konstrukcje drewniane powinno być na placu budowy posortowane według klas 
jakości, przekrojów poprzecznych, długości i wilgotności. Należy je składować w suchym, łatwo 
dostępnym miejscu. 
- Następnie powinno się wytrasować (wyznaczyć) elementy, to jest oznaczyć i wykreślić na 
sortymentach drzewnych linie ograniczającą długość, szerokość i grubość, jak również linie 
skosów, wrębów itp. Z kolei następuje obróbka wytrasowanych już elementów za pomocą 
odpowiednich narzędzi. Wskazane jest prowadzenie obróbki grupowo, np. ścięcia końców, 
nawiercanie otworów. Przy obróbce grupowej zaleca się stosować sprzęt pomocniczy (stojaki, 
jarzma, zaciski do łączenia, prowadnice, itp.) 
- Po obróbce wykonać próbny montaż. Polega on na dokładnym dopasowaniu elementów 
przewidzianych do łączenia ze sobą i przy tym samym usunięciu zauważonych usterek.  
- Ostatnią czynnością przed właściwym montażem jest znakowanie, tj. zaopatrzenie 
dopasowanych już zestawów (lub elementów wielkowymiarowych) w znaki liczbowe i literowe, 
przy równoczesnym ustaleniu ich właściwych miejsc w całej konstrukcji. 
- Przy montażu ważne jest wykonywanie tymczasowych usztywnień przeciwiatrowych w 
skrajnych polach dachu i w co 5 lub 6 polu między wiązarami. 
 



 

5.3. Wykonanie impregnacji. 
- Impregnacja 
powierzchniowa Smarowanie, 
natryskiwanie. 
Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. 
Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między 
kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre 
wchłonięcie impregnatu. 
Smarowanie i natryskiwanie są metodami umożliwiającymi impregnację drewna już 
wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej zaleca się 
metody zanurzeniowe - kąpiel „zimna” i kąpiel „gorąco-zimna”, choć smarowanie i natryskiwanie 
także mogą być stosowane. 
Kąpiel „zimna”. 
Elementy drewniane zanurza się w 30-procentowym roztworze. Drewno należy obciążyć, aby nie 
wypływało na powierzchnię. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego nie struganego w 

temp. 20°C 
jest 

następujący: ______________________________________________________  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót na zasadach ogólnych w ST 
6.2. Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o wykonaniu robót 
zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia ze 
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. 
6.3. Wszystkie roboty zanikające podlegają kontroli; 
- jakości materiałów i wyrobów , cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem , 
- terminu ważności i przydatności do stosowania w przypadku środków impregnacyjnych, 
-  jakości wykonywanych robót, w tym robót ulegających zakryciu (konstrukcje ścianek na 
poddaszu wydzielających pomieszczenia), 
- szczelności deskowania i jakości powierzchni, 
-  jakości flekowania, napraw, wymiany, połączeń elementów jakości złączy i łączników, 
środków, którymi będzie impregnowane drewno, 
- atestów i certyfikatów. 
- odchyłek wymiarowych, 
- jakości elementów budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem (kominy , wywiewki, 
podłoga, strop poddasza itp.) 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót -Wymagania ogólne  

Rodzaj wyrobu godzinach 

czas nasycania w 

Deska do 2 cm 1,5 
Bale do 5 cm 6,0 

Krawędziaki do 10 cm 18,0 

Drewno okrągłe od 10-12 cm 36,0 
 



 

7.2. Podstawowy obmiar to powykonawcze obmierzona powierzchnia w m2 wyremontowanej 

więźby dachowej lub mb wymienianych elementów, zgodnie z tabelami norm nakładów 
rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót, z uwagi na brak możliwości 
oceny więźby i zakresu robót remontowych przed jej odkryciem, należy dokonać komisyjnie na 
podstawie protokołu typowania robót dachowych do remontu i wymiany oraz książki obmiaru robót 
sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

8 . ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Wymagania i zasady odbioru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót - Wymagania ogólne. 

8.2. Przy odbiorze remontu konstrukcji więźby dachowej należy sprawdzić: 

- zgodność robót z dokumentacją i protokółem typowania robót do remontu, 
- zgodność wymiarów i przekrojów użytej tarcicy , krawędziaków i bali, 
- prawidłowość połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach, 
- prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych elementów, 
- prawidłowość impregnacji drewna, 
- prawidłowość izolacji drewna od murów, 
- stan techniczny więźby po remoncie. 
8.3. Wszystkie zauważone usterki lub niedociągnięcia winny być usunięte i więźba dachowa 
- konstrukcja powinna być komisyjnie odebrana przed przystąpieniem do rozpoczęcia 
wykonywania robót dekarskich 

8.4. Dopuszczenie do dalszych robót dachowych winno być odnotowane w dzienniku 

budowy. Protokół typowania robót oraz protokoły odbiorów częściowych robót winny stanowić 
załączniki do protokołu końcowego odbioru dachu . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót - Wymagania ogólne 

9.2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym o ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót nastąpi po odbiorze 
końcowym obiektu, na zasadach określonych dla rozliczenia końcowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE : 

1. PN-EN 460 - Impregnacja drewna . Wymagania. 
2. PN-81B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych , złącza. 
3. PN-EN1443- Kominy . Wymagania. 
4. PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane . Nośność łączników do drewna. 
5. PN-380, 383, 408 409, 594, 596 789,1380 - Konstrukcje drewniane. 
6. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. 
7. PN-B-03150 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 - Konstrukcje i 
elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych - Wyd. Instytut Techniki Budowlanej. 



 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
odbioru robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego dachu płaskiego nad częścią 
budynku publicznego przedszkola w m. Karłowice przy ul. Młyńskiej.Klasyfikacja wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

4540000-1 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 45450000-6 Roboty budowlane 

wykończeniowe, pozostałe 45453000-7 Roboty 

remontowe i renowacyjne 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 niniejszej SST. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Komin - element budynku, przez który odprowadza się na zewnątrz domu gazy powstałe w 
procesie spalania oraz zużyte powietrze. Może być umieszczony wewnątrz domu, przystawiony do 
jednej ze ścian albo wolno stojący. Może być jednokanałowy - tylko na spaliny z kotła, lub 
wielokanałowy, grupujący kanały o różnym przeznaczeniu. 

Kanał kominowy - przebiegający wewnątrz komina obudowany przewód o przekroju okrągłym, 
kwadratowym lub prostokątnym. Kanały mogą mieć różne przeznaczenie: 

• dymowe służą do podłączania palenisk na paliwa stałe (kotłów węglowych, kominków), 
• spalinowe współpracują z urządzeniami gazowymi, olejowymi, a także wyciągami 
nadkuchennymi, wentylacyjne służą do odprowadzenia zużytego powietrza z pomieszczeń. 

Niekiedy w kominie umieszczane są też kanały o innym przeznaczeniu, czyli czerpnie powietrza 
napowietrzające instalację kanalizacyjną. 

Ciąg kominowy - ruch spalin lub dymu od dołu komina w kierunku wylotu. Powstaje w wyniku 
różnicy ciśnienia powietrza na wlocie i wylocie kanału kominowego, wywołanej: różnicą 
temperatury, oddziaływaniem wiatru (ciąg naturalny) lub pracą wentylatora. Ciąg kominowy 
powinien zapewniać skuteczne odprowadzenie spalin w najmniej korzystnych warunkach 

atmosferycznych. Ciąg zależy m.in. od: 



 

• wysokości i przekroju kanału kominowego, 

• temperatury spalin, 

• gładkości wewnętrznej powierzchni kanału, 

• usytuowania i zakończenia wylotu ponad dachem. 
Wyczystka - otwór w kanale kominowym usytuowany poniżej miejsca podłączenia kotła lub 
kominka do komina. Umożliwia okresowe usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń i kontrolę 
drożności kanału. Musi być zamknięta szczelnymi drzwiczkami. 

Czapa - popularna nazwa zwieńczenia komina. Chroni jego konstrukcję przed opadami. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac związanych z przemurowaniem 2 kominów czterokanałowych oraz 1 komina 
jednokanałowego w części ponad dachem . 

A. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 45110000-1 

1.4.1. Rozebranie komina ponad dachem. 

1.4.2.  Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu niezbędnych elektronarzędzi. 
Sposób prowadzenia prac dostosować do warunków (budynek 

użytkowany). Nie dopuszcza się do gromadzenia gruzu na stropie. Roboty prowadzić 

zgodnie z przepisami BHP, przy stałym nadzorze osoby posiadającej wymagane 

uprawnienia do prowadzenia tych robót. Gruz i materiały z rozbiórki należy wywozić 

bezpośrednio na wysypisko. 
B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. 4540000-1 

1.4.3. Wykonanie rusztowania przy kominie ponad dachem. 

1.4.4. Wymurowanie dwóch kominów czterokanałowych oraz jednego komina jednokanałowego 
ponad dachem z cegły pełnej ceramicznej kl. 15 na zaprawie szamotowej ZSZ 1. 

1.4.5 Montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 150x150 mm. 

1.4.6. Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominie. Część komina 
powyżej kalenicy dachu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 



 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania /zgodnie 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane/. 

2.3. Charakterystyka materiałowa materiałów do remontu komina 

2.3.1. Cegła ceramiczna pełna klasy 15 wymagania wg PN-B-12050:1996. 

Wymiary: 

250x120x65 Masa: 

ok. 3,0 kg 

Wytrzymałość na ściskanie: 31,1 

MPa Nasiąkliwość: śr. 21.5 

Mrozoodporność: zgodna z wymaganiami normy 

Zastosowanie: 

Przeznaczona do wznoszenia ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian 
podziemnych, przewodów kominowych, sklepień itp. Zużycie materiału zgodnie z kosztorysem. 

2.3.2. Zaprawa do murowania komina ponad dachem. Zaprawa szamotowa ZSZ 1 wymieszana 

z cementem portlandzkim CEM II 32,5 . 

3. SPRZĘT 

Ogólnie dostępny sprzęt budowlany nie powodujący szkód w istniejącej substancji ani utrudnień w 
równoległym użytkowaniu (elektronarzędzia, betoniarka, rusztowania, itp.). 

4. TRANSPORT 

Ogólnie dostępny sprzęt transportowy dostosowany do sytuacji obiekt - zabudowa miejska. 



 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Murowanie 

5.1.1. Przy murowaniu komina z cegieł trzeba przestrzegać zasady przewiązywania 

poszczególnych warstw - spoiny pionowe muszą być przesunięte o pół długości cegły. Nie należy 
układać cegieł połówkowych, a cegły muszą być murowane na tzw. pełną spoinę zlicowaną z 
płaszczyzną ścianki kanału. Do murowania używać zaprawy szamotowej. Jeśli komin murowany 
stanowi część ściany nośnej to powinien zostać z nią przewiązany. 

5.1.2. Wyloty kanałów dymowych wyprowadza się pionowo do góry, natomiast wyloty 

kanałów wentylacyjnych umieszcza się w bocznych ściankach komina, przy czym musi być 
zapewniony obustronny wylot powietrza. 

5.1.2. Na wierzchu komina konieczne jest osadzenie tzw. czapy - w postaci betonowej płyty - 
chroniącej komin murowany przed zaciekaniem wody. Czapę wykonuje się z mocnego, zbrojonego 
betonu, najczęściej w deskowaniu ustawionym na wierzchu komina. Beton do wykonania czapy 
powinien zawierać dodatek uszczelniający, który poprawia mrozoodporność. Czapa na kominie 
powinna wystawać 4-5 cm poza jego obrys, a pod spodem, przy krawędzi powinna mieć rowek - 
kapinos, zapobiegający ściekaniu wody po powierzchni komina. Powierzchnię betonu maluje się 
2-3 krotnie farbą do betonu, w celu zmniejszenia jego nasiąkliwości i poprawy estetyki. 

5.1.3. Zgodnie z przepisami, kominy tradycyjne z cegły przebiegające przez 

pomieszczenia muszą być otynkowane, a przy ich przejściu przez dach o 

konstrukcji drewnianej musi być zachowany odstęp minimum 30 cm od elementów 

drewnianych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Sprawdzenie wykonania robót murowych komina polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w obowiązujących normach. 

6.2. Materiały ceramiczne 

6.2.1. Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 



 

6.3. Zaprawy 

6.3.1. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę/klasę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

6.4. Murowanie komina 

Przy murowaniu komina powinno się stosować do następujących wymagań: 

- do murowania komina należy stosować cegłę pełną ceramiczną kl. 15, 

- mury komina powinny być układane na pełne spoiny, 

- powierzchnie przewodów komina powinny być gładkie, 

- trzon kominowy powinien być otynkowany na poddaszu na całej wysokości. 

7. OBMIAR 

ROBÓT Jednostką 

obmiaru jest: 

- m3 objętości komina - dla robót murarskich kominowych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Po pozytywnych odbiorach międzyoperacyjnych, sprawdzeniu zgodności z dokumentacją oraz 
zweryfikowaniu dokumentów (atesty, gwarancje, instrukcje użytkowania, itp.) Zamawiający dokona 
odbioru robót kominowych w ramach odbioru końcowego całego zadania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót - Wymagania ogólne 

9.2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym o ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót nastąpi po 
odbiorze końcowym obiektu, na zasadach określonych dla rozliczenia końcowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogólne 

PN-EN 1457:2003+AC:2007 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. 

Wymagania i metody badań 

PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. 

Wymagania i metody badań (Zmiana A1) 

PN-EN 1806:2008 Kominy. Ceramiczne bloczki kształtowe do 



 

kominów jednopowłokowych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 1: 

Części składowe systemów kominowych 

PN-EN 1856-1:2005/A1:2007 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. 

Część 1: Części składowe systemów kominowych (Zmiana A1) 

PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: 

Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki 

PN-EN 1859:2002 Kominy. Kominy metalowe. Metody badań 

PN-EN 1859:2002/A1:2007 Kominy. Kominy metalowe. Metody badań (Zmiana A1) 

PN-EN 13502:2005 Kominy. Wymagania i metody badań ceramicznych 

nasad kominowych 

PN-88/B-03004 Kominy murowane i Selbetowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i 

projektowanie 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 

cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych 


