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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

w ramach zadania: „Remont elewacji i połaci dachowych kamienicy przy ulicy Rynek 49 ”. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu       

i wykonaniu robót budowlanych, które będą wykonywane w ramach remontu dachu i elewacji budynku 

Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim.   

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 

- demontaż starej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w poddaszu; 

- zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych w parterze ściany wschodniej; 

- wstawienie nadproży w miejscach pęknięć ściany, „zszycie” pęknięć przez wmurowanie cegieł; 

- odbicie tynków zewnętrznych na ścianach i pilastrach; 

- wykonanie tynków zwykłych, szlachetnych i renowacyjnych na ścianach płaskich i pilastrach; 

- gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni ścian przed tynkowaniem i nowych tynków; 

- dwukrotne malowanie farbą silikatową powierzchni nowych tynków ; 

- przemurowanie kominów, otynkowanie i malowanie 2-krotne farbą silikatową; 

- wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki  wyrównaniem połaci dachowych; 

- wymiana rynien i rur spustowych, wymiana oraz uzupełnienie obróbek blacharskich; 

- ustawienie i rozbiórka rusztowań ramowych rurowych – prace towarzyszące ; 

- ustawienie i rozbiórka daszków ochronnych – prace towarzyszące; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Przewiduje się wykorzystanie zgodnie technologią użytkowania rusztowań roboczych. 

Rusztowania , deskowania i daszki ochronne należy wykonać zgodnie z Normą Polska i przed przystąpie-

niem do prac montażowych powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru, ich odbiór należy potwier-

dzić wpisem do dziennika budowy.  

Całość podlega odbiorowi wg następujących Norm 

- PN-78/M-47900/00do 02 

- BN-70/9082-01 

- BN-72/9083-06 

- BN-72/9083-08 

- BN-72/9083-09 

-PN-H-93419:1997, 

-PN-EN 10056-1:2000 

-PN-EN 10219-1:2000. 
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1.4. Informacje o terenie budowy: 

Przy wykonywaniu remontu dachu należy zapewnić taką organizację robót budowlanych aby: 

- wszelkie roboty były wykonywane w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa 

osób korzystających z wejścia do budynku  

- zabezpieczyć interesy osób trzecich w zakresie BHP, 

- ochronić własność Inwestora, 

- ochronić środowisko, 

- zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa pracy, 

- zapewnić zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 

- zapewnić właściwe warunki dotyczące organizacji ruchu: ruch pracowników i środków transportu nie 

może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki, 

- wykonać ogrodzenie, zabezpieczenie chodników. 

- wszystkie informacje szczegółowe zawarto w Wymaganiach ogólnych 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 

Rusztowania i prace zabezpieczające CPV 45262100-2 

Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1 

Pokrycie dachu dachówką karpiówką CPV 45261000-4 
Roboty ciesielskie- konstrukcje drewniane CPV 45422000-1 

Wymiana stolarki okiennej CPV 45422000-4 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 45410000-4 i CPV 45442100-8 

1.6. Określenia podstawowe 

Występują pojęcia i określenia zdefiniowane w niniejszej SST „ Wymagania ogólne” oraz zgodnie             

z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi PN oraz innymi ustawami i rozporządzeniami związanymi     

z ustawą Prawo budowlane. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową remontu i kolorystyki, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.  

1.7.1. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robót 

1. Kierownik robót musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-

nictwie i być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

2. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami remontowymi w budynku. 

1.8. Teren budowy 

1.8.1 Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania 

terenu budowy: 
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- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownika 

robót) 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data         

i  miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo 

wydany)                                                                     

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ, 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową wraz z projektem budowlanym  

W dniu przekazania placu budowy Inwestor zobowiązany jest:  

- przekazać dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym, 

- poinformować o terminie rozpoczęcia robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , 

- wskazać punkt poboru wody i energii elektrycznej, 

- wskazać miejsce, w którym pracownicy wykonawcy będą mogli przebywać w czasie przerwy 

śniadaniowej. 

1.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspek-

torem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświet-

lanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.  

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest w wynagrodzenie 

wykonawcy. 

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

1.9.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowie-

dzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwią- 

zań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora          

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 

one Wykonawcę. 

1.9.2 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. 
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1.9.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelki 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 i wokół terenu budowy, 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. Sprzęt nie może powo-

dować zniszczeń otoczenia obiektu oraz środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie 

realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 

obciążają Wykonawcę. 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót 

obciążają Wykonawcę. 

1.9.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowa-

nia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.9.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach strychowych i magazynowych oraz przy maszynach      

i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane 

będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem inwestora. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu placu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.9.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt        

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 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. 

2. MATERIAŁY 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 

odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. 

Nr 198 poz. 2041 z 2004 r. 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów 

wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certy-

fikatu zgodności Dz. U 55 poz.362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument 

odniesienia, z którym dokonywana jest ocena zgodności). Dopuszcza się stosowanie wyrobów przezna-

czonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać 

oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją 

oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgod-

nie z warunkami określonymi w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 

2041 z 2004 r. 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarza-

nia, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automa-

tycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane     

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału, w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych       
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w czasie całego procesu eksploatacji. 

2.2 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 zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

2.3 Inspekcja wytwórni 

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 

- 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. 

2.4 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 żeby w sposób skuteczny 

zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.5.Wariantowe zastosowanie materiałów 

1. Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na tydzień przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora  

nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody inspekt-

tora nadzoru. 

2. Wszelkie nazwy własne materiałów (nazwy producentów) użyte w niniejszej specyfikacji należy 

rozumieć jak materiały o parametrach identycznych lub nie gorszych niż wymienionych producentów. 

Zlecający nie zamierza sugerować doboru materiałów ani nie preferuje żadnego z producentów.  

Nazwy przyjęte w niniejszym dokumencie mają na celu jednoznaczne określenie właściwości i cech 

materiałów. 

3. 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 zasa-

dami określonymi w dokumentacji archiwalnej i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaak-
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ceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  

prowadzenie robót zgodnie z projektem i SST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. 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 jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do wykonania robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz na otoczenie 

remontowanego budynku. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy, oraz 

po zakończeniu robót doprowadzi otoczenie budynku do stanu pierwotnego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z archiwalną dokumentacja projektową, wymaga-

niami SST, PZJ projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje : 

- projekt zagospodarowania placu budowy składający się z części opisowej i graficznej; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ ), 

- projekt organizacji budowy. 

Rusztowania powinny posiadać odpowiedni atest bezpieczeństwa, instrukcję montażu i każdora-

zowo po postawieniu muszą być odebrane protokołem odbioru przez inspektora nadzoru. 

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, innych normach, wytycznych i in-

strukcjach. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich mate-

riałów 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  
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zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić obcego podwykonawcę na określone roboty 

na koszt Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST i normach. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie zgodne z umową i dokumentacją projektową. 

6.2 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. 

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor 

zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych i informacji zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. Dz.U.99. 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona  
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do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie. 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

7.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okre-

sie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  

W związku z prowadzeniem robót remontowych na wysokości, należy prowadzić również dziennik 

budowy w celu kontroli kolejności prac i możliwości odtworzenia przebiegu remontu przy 

sprawach spornych w okresie gwarancji. 

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 

- uzgodnienie przez Inspektora 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 zarządzenia 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, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził, 
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- 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 przedstawiane nspekto-

rowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje       

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7.2 Księga obmiaru robót w przypadku zawarcia umowy rozliczanej kosztorysem powykonawczym. 

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót odpowiedzialny jest 

Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania 

każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się        

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- numerem kolejnym karty, 

- podstawą wyceny i opisem robót, 

- ilość przedmiarową robót, 

- datą obmiaru, 

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

- ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robót, przed 

ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z umowy.  

Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu 

robót Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy. 

7.3 Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 

7.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- protokół przekazania placu budowy, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- instrukcje producentów materiałów budowlanych 

- inwentaryzacje powykonawcze 

- harmonogram prac remontowych, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokóły odbioru robót, 

- protokóły z narad i ustaleń, 

- dowody przekazania mat. z demontażu, dowody utylizacji mat. z demontażu podlegających utylizacji, 
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- korespondencja na budowie, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom, 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- warunki gwarancji na wykonane roboty. 

7.5 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. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i Inwestora      

i przedstawione do wglądu na ich życzenie. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót w przypadku zawarcia umowy nie ryczałtowej 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z projektem budowlanym 

i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych terminów płatności. 

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

8.3 Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały           

i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  

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 

- obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru 

- ilością robót wykonanych od początku budowy 

- dane osoby sporządzającej obmiar 

8.4 Procentowe zaawansowanie robót budowlanych. 

W przypadku umowy ryczałtowej obmiary zostaną zastąpione procentowym zaawansowaniem robót  
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budowlanych określonym na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót oraz umowy. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1 Rodzaje odbiorów 

Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających 

- odbiorowi częściowemu, elementów robót 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

9.2 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 do odbioru 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 powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

9.3 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        

i 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 nadzoru. 

9.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora nadzoru i Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem 

do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 

gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie     

powołanej komisji odbiorowej. 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 dokumentacją powykonawczą i ST. 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 odbiorowe i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań SST      

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na użytkowanie, eksploatację obiektu i bez-

pieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
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w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

9.5 Odbiór pogwarancyjny 

Obiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwią-

zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie dokładnego przeglądu technicznego obiektu           

z uwzględnieniem zasad okresowego przeglądu obiektu oraz zasad opisanych w punkcie 9.4. 

9.6 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobo-

wiązany przygotować operat zawierający: 

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

- Dziennik budowy – oryginał i kopię 

- Obmiar robót - w przypadku umowy nie ryczałtowej, 

- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową) 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających 

- Rozliczenie materiałów z demontażu 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

- Warunki udzielonej gwarancji. 

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe usterek i niedoróbek lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie 

przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną dla danej pozycji na 

podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętą przez Inwestora w umowie 

lub cena ryczałtowa za wykonany przedmiot zamówienia, której podstawą płatności jest wartość podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie i ofercie. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w SST i w dokumentacji 

projektowej. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i  spow-  

rotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
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- 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 innych wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1 Podstawowe dokumenty odniesienia: 

- SIWZ 

- umowa na roboty budowlane remont elewacji 

- oferta wykonawcy, 

- dokumentacja projektowa  

11.2. Dokumenty formalno prawne 

11.1. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane(jednolity tekst Dz.U. 2006 Nr 156 poz. 1118 

ze zm.) 

11.2. – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2006 Nr 164 poz. 

1162 ze zm. ) 

11.3. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004 Nr 92, poz.881 ) 

11.4. - Ustawa z dnia 12.12.2003r. o ogólnym bezp. produktów (DZ.U.2003 Nr 229 poz. 2275) 

11.5. – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229 

z późn. zm.) 

11.6. – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm. 11.7. – 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

11.8. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz.U. Nr 209, poz. 

1779 ) 

11.9. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

11.10.- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 169 z 2003 poz. 1650) 

11.11. –Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

11.12. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
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dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.2042 ) 

12. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

12.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ( tom I, II, III, V) Arkady 

Warszawa 1989 – 1990 

12.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Instytut Techniki Budowlanej , 

Warszawa 2003 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania            

i odbioru rusztowań i zabezpieczeń występujących dla zadania „Remont elewacji i połaci dachowych 

kamienicy przy ulicy Rynek 49 ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie rusztowań. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność montażu z instrukcją produ-

centa oraz obowiązującymi przepisami. 

2. MATERIAŁY. 

Rusztowania należy montować zgodnie z instrukcją producenta dot. danego systemu rusztowań. 

3. SPRZĘT. 

Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 

4. TRANSPORT. 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujące się przy 

przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic. 

Podczas podnoszenia lub opuszczania materiałów pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni 

odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, 

powinna być wyrównana i utwardzona. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 

5.1. Montaż rusztowań. 

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót: 

o Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowań. 

o Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi           
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z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. 

o Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją. 

5.1.2. Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań: 

o Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia 

pomostów. 

o Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz 

do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do przeniesienia 

działających obciążeń. 

o Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk 

pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 

o Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowa-

nia nie może przekraczać 150 kg. 

o Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 

o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m,       

a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 

o Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 

znajduje się rusztowanie. 

o Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 

większa niż 20 m. 

o Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany. 

o Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść 

powinny mieć daszki ochronne. 

o Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań 

lub podpór dla pomostów rusztowań. 

5.1.3. Rusztowania typowe: 

o Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 

o Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być 

dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. 

5.1.4. Rusztowania nietypowe: 

o Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. 

o Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać 

w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której 

składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 

5.1.5. Rusztowania przesuwne składane: 

o Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
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o Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do ściany 

obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 

5.1.6. Rusztowanie na kozłach: 

o Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 

o Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach 

5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań. 

o Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy 

oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 

o Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 

stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 

o Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 

10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 

o Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono 

oświetlenia dającego dobrą widoczność. 

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zabronione jest: 

- obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się 

pracowników na pomostach, 

- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań, 

- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 

- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, 

- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, 

- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez odpowied-

niego zabezpieczenia, 

- przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja techniczno-

ruchowa, 

- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi 

po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na 

pomoście. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych 

i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.  

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót 
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Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa - m2. W zakres robót wchodzi wykonanie zabezpieczenia 

rusztowania oraz zastaw dachowych i daszków zabezpieczających. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

Odbiór rusztowań wg instrukcji i wymagań producenta rusztowań. 

Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze przez Inspektora nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.     

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych 

wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań 

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów 

PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji 

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 

Część 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 

PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 

PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 

PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Roboty rozbiórkowe odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych , które 

zostaną wykonane dla zadania „Remont elewacji i połaci dachowych kamienicy przy ulicy Rynek 49 ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w tej specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie rozbiórek następujących elementów: 

- demontaż starej i zużytej stolarki okiennej i drzwiowej 

- rozbiórka części kominów i pokrycia dachu z dachówki karpiówki 

- odbicie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych ścian i pilastrów 

- rozbiórki obróbek blacharskich  

- demontaż zbędnych wsporników i innych elementów metalowych zamocowanych w ścianach 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST "Wymagania ogólne " 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji SST „Wymagania ogólne” pkt.3. 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano    

w specyfikacji SST „Wymagania ogólne „ pkt.4 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- postawić rusztowania zewnętrzne, 
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- wykonać osłony rusztowań z siatki, 

- wykonać instalację odgromową rusztowań, 

- wykonać zastawy i daszki zabezpieczające, 

- zabezpieczyć istniejące na ścianach przewody elektryczne i telekomunikacyjne oraz inne istniejące 

uzbrojenie w obrębie prowadzenia robót budowlanych. 

- zamontować zsyp budowlany do gruzu oraz podstawić kontener do jego wywozu. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.( Dz .U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

obejmujących rozbiórki : 

- demontaż starej i zużytej stolarki okiennej i drzwiowej 

- rozbiórka części kominów i pokrycia dachu z dachówki karpiówki 

- odbicie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych ścian i pilastrów 

- rozbiórki obróbek blacharskich  

- demontaż zbędnych wsporników i innych elementów metalowych zamocowanych w ścianach 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2 

7. ZAKRES ROBÓT 

7.1. Odbicie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych 

- tynki gładkie malowane emulsyjnie na ścianach płaskich i pilastrach  

7.2. Rozebranie pokrycia dachowego  

- rozbiórka pokrycia podwójnego w koronkę z dachówki ceramicznej karpiówki 

7.3. Roboty przygotowawcze  

- postawienie rusztowań ramowych zewnętrznych  

- wykonanie osłon z siatki 

- wykonanie instalacji odgromowej rusztowań  

- wykonanie zastaw i daszków osłaniających wejścia do budynku 

- zabezpieczenie instalacji zasilającej w energie elektryczną i inne istniejące uzbrojenie w obrębie 

prowadzenia robót budowlanych  

- ewentualny montaż zsypu budowlanego i podstawienie kontenerów  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty te podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg pkt. 9 SST Wymagania ogólne . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 10 SST „Wymagania ogólne”         

i odebrane przez Insp. nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w przedmiarach robót zgodnie z pkt.7 

10.UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1 Materiały uzyskane z rozbiórki do przekazania inwestorowi zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

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

pokrywczych dachówką ceramiczną gzymsów na ścianach szczytowych, które zostaną wykonane w ra-

mach zadania „Remont elewacji i połaci dachowych kamienicy przy ulicy Rynek 49 ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót pokrycia gzymsów dachówką ceramiczną karpiówką podwójną. 

Specyfikacja uwzględnia roboty remontowe wymiany pokrycia zgodnie z projektem budowlanym, 

uwzględnia wymagania Inwestora oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 

wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł           

i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie obróbek blacharskich oraz 

montażu rynien i rur spustowych.  Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 

właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań 

dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Jednostka ładunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymia-

rach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, 

transportu i wyładunku. 

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie przysto-

sowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST "Wymagania ogólne",. 

1.6. Dokumentacja robót pokrywczych – obróbki blacharskie 

Dokumentację robót pokrywczych stanowią: 

- wytyczne Inwestora dotyczące robót remontowych ujęte w SIWZ, 

- dokumentacja projektowa, 

- instrukcja producenta  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
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- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późno zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 

wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , 

- dokumentacja powykonawcza, 

- warunki gwarancji na wykonane roboty. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla przedmiotu zamówienia. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

"Wymagania ogólne", pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych papą termozgrzewalną powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-

czeństwa określonym przez Komisję Europejską,  albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź  

uznano za "regionalny wyrób budowlany" , 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 

daty produkcji. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym     

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych ). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

Blacha płaska cynkowo-tytanowa w arkuszach 100x200 cm i grubości 0,55 mm 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

- gwoździe, haki, uchwyty i klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania obróbek, rur i rynien  

- systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć, takie jak: taśmy i listwy uszczelniające, taśmy samo-

przylepne do obróbek, itp.  

- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do obróbek blacharskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji archiwalnej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej). 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości. wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jedno-

stkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

Wszystkie wyroby do obróbek blacharskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                 

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Gotowe obróbki blacharskie, rynny, rury 

spustowe oraz akcesoria systemowe do pokryć dachowych przechowuje się w magazynach, na 

powierzchniach wyrównanych, utwardzonych. oczyszczonych z nieczystości. Wyroby przechowuje się 

luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na 

paletach. 

3. SPRZĘT, MASZYNY I NARZĘDZIA 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt 3 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 

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 z blachy. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do pokryć z blachy cynkowo-tytanowej 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 transportowanych 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 transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt 5 oraz zgodnie z instrukcją 

producenta systemu pokrywczego z dachówki karpiówki. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych  

Do wykonywania robót pokrywczych blachą można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 

podkładu pod pokrycie. Krycie blachą może być wykonywane w porze roku, której temperatura 

zewnętrzna  powietrza wynosi min. +5 stopni C, utrzymującej się przez całą dobę.  

Roboty należy wykonywać zawsze wg instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką. 

5.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć z blachy cynkowo-tytanowej 

Krawędzie obróbek blacharskich należy wykonywać z okapnikiem, z równym wysunięciem okapnika na 

całej długości okapu. Krawędzie powinny być prostoliniowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST "Wymagania ogólne" 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych papą termozgrzewalną 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór podłoża pod obróbki. 

6.2. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
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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).  

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych blachą polegają na sprawdzaniu stanu technicznego podłoża. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót. 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności wykonania z instrukcją producenta blachy 

- zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 

lub drutu napiętego wzdłuż krawędzi obróbki, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką 

milimetrową.  

6.4.2.2. 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, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone 

w pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.5 Sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się zgodnie  z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 

oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 

Powierzchnię pokrycia gzymsów blachą oblicza się w metrach kwadratowych. Powierzchnie krycia oblicza 

się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie 

przecięcia dwóch sąsiednich połaci.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 9 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu blachą elementami ulegającymi zakryciu są podkłady będące przedmiotem odrębnej SST. 

Odbiór podkładów ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia 

(odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specy-

fikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady 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 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. 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). 

8.3. 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 reali-

zowanych 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 formę przewiduje. 

8.4. 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 powoła-

na przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 

oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 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. 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz, 
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- szczegółowe warunki gwarancji na wykonane roboty. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia papą, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie z blachy nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia z blachy            

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)               

i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

obróbek lub krycia 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 po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany 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 obróbek z blachy z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu obróbek blacharskich 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 dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór 

ostateczny (końcowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, ( zabezpieczenia należytego wykonania umowy ). Negatywny do ewentualnego dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt 10. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne 

rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia blachą  

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania obróbek blacharskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące naprawę lub 

wymianę obróbek blacharskich uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- odbiór i oczyszczenie podkładu, 

- pokrycie elementu obróbką blacharską z uszczelnieniem obróbek  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót pokrywczych blachą według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 

rusztowań są uwzględnione oddzielnie i stanowią podstawę oddzielnej płatności.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361 : 1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania      

i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych.  

Kod CPV 45260000. Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prog-

ramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

6. 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 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

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

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Specyfikacja Techniczna – Wykonanie napraw elewacji odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót tynkarskich na ścianach i pilastrach elewacji, które zostaną wykonane w ra-

mach zadania: „Remont elewacji i połaci dachowych kamienicy przy ulicy Rynek 49 ”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

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

wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych na ścianach i pilastrach. 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

archiwalną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności : 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  

0,5 mm. 

2.3. Materiały do tynków zewnętrznych. 

Gotowe masy tynkarskie , dopasowane do istniejących tynków granulacją i kolorem. 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Ogólne warunki podano w SST Wymagania 

ogólne pkt.3 
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4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować 

odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. Ogólne warunki podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.4 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Tynki zewnętrzne - wykonywane na ścianach, gzymsach i przy pasach podrynnowych. 

Wytyczne naprawy i wykonania tynków: 

- przygotowanie podłoża, 

Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie 

łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Ewentualne zgrubienia skuć, większe zanie-

czyszczenia zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Luźne i odspojone od podłoża tynki zbić. 

Na naprawione i nowe podłoże tynkarskie dla ujednolicenia faktury należy nanieść za pomocą szczotki lub 

wałka jedną warstwę szpachlówki mineralnej. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna: do wygładzania 

podłoży, naprawy i wypełnienia ubytków, nierówności o gr. do 30 mm.  

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie inne 

roboty. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,  

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.3. Przygotowanie zaprawy : 

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 

wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 

konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub  

w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. 

Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ją wykorzystać w ciągu  

4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną 

konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania 

masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku. 

5.4. Przygotowanie podłoży. 

5.4.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone  

z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 

wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części 

luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji 

chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. 

5.4.2. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 

mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4.3. Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN- 72/B-06190. 

Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy zastosować tynk identyczny jak istniejący. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót 

określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne warunki podano w SST Wymagania ogólne pkt.9. 

8.1. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 

po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających  

z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 10. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok. 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Specyfikacja Techniczna – Wykonanie napraw muru, ścian odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót malarskich zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach 

zadania: „Remont elewacji i połaci dachowych kamienicy przy ulicy Rynek 49 ”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 

- malowanie tynków zewnętrznych elewacji farbami silikatowymi  

- malowanie farbami antykorozyjnymi elementów metalowych  

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

techniczną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb emulsyjnych,  

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60, 

- gęstość: max. 1,6 g/cm3 

- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
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- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia - max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość -100-120 µm 

- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 

- twardość względna - min. 0,1, 

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki, 

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 

powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienosty-

renowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajność - 6-8 m2/dm3, czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

wydajność - 6-10 m2/dm3 

Farba silikatowa - na zewnątrz. Farba silikatowa na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym,  

w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach  

5 i 10 litrowych 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Ogólne warunki podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt.3 

4. TRANSPORT. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi  w trans-

porcie kolejowym lub drogowym. 

Składowanie - Farba silikatowa: 

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50 C okres składowania wynosi 12 miesięcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Przygotowanie podłoża - Farba silikatowa : 
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Farba silikatowa może być stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-karton.). 

Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, nie zakurzone, nie zatłuszczone. Należy usunąć odstające 

kawałki i płaty. Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a następnie 

czystą wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. Podłoża mocno wchłaniające pokryć 

preparatem do gruntowania i impregnacji podłoży (należy zapoznać się z instrukcją preparatów przed 

zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno. 

5.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować specjalne preparaty do gruntowania oraz 

farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą            

w stosunku 1: 3-5. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich. 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Farba silikatowa : 

Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +5 0C. Wszelkie dane i informacje odnoszą się do 

temp. +20 0C i wilgotności względnej powietrza 65%. W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia 

mogą ulec zmianie. Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem 

oraz mrozem. Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 

Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. 

5.4. Próbne wymalowania. 

Przed zamówieniem farb w kolorze elewacji i kominów należy dokonać wymalowań na próbnym nośniku  

(zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja próbników powinna być  

w miejscu wymalowań, tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na elewacji. 

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
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- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 

i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem robót. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i spraw-

dzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża. 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 10. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy związane. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04.00. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania: „Remont elewacji i połaci dachowych kamienicy przy ulicy 

Rynek 49 ”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować 

przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robót objętych kontraktem. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

- montaż okien drewnianych lub PCW, 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2 

2.5. Rodzaje materiałów 

- typowe okna i drzwi standardowe wg wymiarów i wyglądu pokazanego na rysunkach projektu 

budowlanego 

- okna drewniane lub PCW –  standardowe uchylne, 

- infiltracja powietrza – napowietrzacze higrosterowane (nawiewniki) w szybie, 

- szyby o izolacyjności U[W/(m2K)} = 1,1, 

- klasa akustyczna Rw 30dB, 

- szkło termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat, 

- okucia obwiedniowe, zamki wpuszczane, 

- zewnętrzne parapety 5% spadku, 

- infiltracja powietrza – napowietrzacze higrosterowane (nawiewniki) w szybie, 

- pianka montażowa. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania w/w robót powinien wykazać się możliwością korzystania z  
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następującego sprzętu: 

- wiertarki, 

- pistolety do pianki, 

- drabiny. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport płyt 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.4. Wykonanie robót 

Roboty montażowe wykonać przed robotami wykończeniowymi – zgodnie z Polskimi Normami i 

przepisami. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na 

sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości /atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami oraz  

przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru.  

6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na: 

–  stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów naroży, 

–  jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, 

–  braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych okiem nie uzbrojonym  

zarysowań. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.12. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są: 

- szt. lub m2 ( metr kwadratowy ), mb dla montażu 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ocena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie okien, 

- oczyszczenie podłoża ościeży, 

- uporządkowanie pomieszczeń. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Przepisy ogólne wg ST.00 pkt 10, 

- PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych,  

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

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

pokrywczych dachówką ceramiczną, które zostaną wykonane w ramach zadania „Remont elewacji          

i połaci dachowych kamienicy przy ulicy Rynek 49 ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót pokrycia dachu dachówką ceramiczną karpiówką podwójną. 

Specyfikacja uwzględnia roboty remontowe wymiany pokrycia zgodnie z archiwalną dokumentacją, 

uwzględnia wymagania Inwestora oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 

wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł            

i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek 

ceramicznych, a przypadku remontu dachu odtworzenia starego pokrycia z dachówki karpiówki krytej 

podwójnie w koronkę . 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakre-

sie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich 

odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia 

blachą zlewów (koszy) dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych.  

Wymagania te określono w SST „Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych”. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi 

nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361 :1999. 

Jednostka ładunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymia-

rach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, 

transportu i wyładunku. 

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 

przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST "Wymagania ogólne",. 

1.6. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek 
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Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią: 

- wytyczne Inwestora dotyczące robót remontowych dachu budynku ujęte w SIWZ, 

- dokumentacja projektowa archiwalna, 

- instrukcja producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną karpiówką 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późno zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 

wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , 

- dokumentacja powykonawcza, 

- warunki gwarancji na wykonane roboty. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla przedmiotu zamówienia. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

"Wymagania ogólne" , pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bez-

pieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. bądź  
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uznano za "regionalny wyrób budowlany" , 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 

daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych ). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone 

w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych. 

- gwoździe. klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów. 

- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany. miękki, 

o średnicy 1.0-1.6 mm, 

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: 

taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu. siatki ochronne 

okapu, 

- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji archiwalnej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej). 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości. wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 

towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 

mrozoodporności dachówek), 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-

wego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 

pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                       

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. w szczególności ( w odniesieniu do wyro-

bów ceramicznych ) normy PN-B-12030:1996. 
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Dachówki 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, MASZYNY I NARZĘDZIA 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt 3 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 

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 dachówką. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką 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 transportowanych 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 transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie 

transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry 

drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt 5 oraz zgodnie z instrukcją 

producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną karpiówką. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 

robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. 

Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na  
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dachu takich jak: 

- deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 

- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 

- wykonanie kominów i nasad kominowych, 

- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 

- osadzenie masztów, 

- nóżek pod ławy kominiarskie lub płotki przeciwśniegowe, 

- rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach syste-

mowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, 

masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych. 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 

nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 

następujące: 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (40x60) mm; wymiar ten może być inny, 

jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (60x60 mm), 

- 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, 

- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 

mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem 

łaty okapowej, 

- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa 

(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 

środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 

- 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  
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10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 

powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 

temperaturze nie niższej niż 5'C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie 

powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

Roboty należy wykonywać zawsze wg instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką 

ceramiczną karpiówką. 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 

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 dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 

odchyleń od linii sznura większych niż 1: 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 sprawdzaniu łatą nie 

powinny przekraczać 1:10 mm. 

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 

rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej cynkowo-tytanowej. 

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 

producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 

zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 

masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką oraz 

zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie 

z instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia  

57 



(szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 

stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez 

producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności 

pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową 

ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) - wg PN-71/B-10241. 

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku            

i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej  

20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi 

wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, 

końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapien-

nej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha 

blaszanego. 

5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m. przyłożona na każdym rzędzie 

dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm 

dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki 

zakładkowej ciągnionej i marsylki. Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości 

powierzchni pokrycia. 

5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

a) przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką 

styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół 

szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 1 cm przy kryciu karpiówką i 1,5 

cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 

b) przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do 

okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej 

długości pasa. 

5.6.2.4. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy 

na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

- karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 

- karpiówki układanej podwójnie 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej 

łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio 

za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół  szero-
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kości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 

- karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa 

najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych 

łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 

- holenderki 7-13 cm. 

- zakładkowej ciągnionej 7-10 cm. 

- zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym 

powinna być przymocowana do łaty, 

- w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 

wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 

b) przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 

- w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 

- w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 

panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. 

Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 

dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), bądź zgodnie z PN-

71/B-10241. 

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w doku-

mentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, 

bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 

5.7. Montaż wspornika płotka przeciwśniegowego 

5.7.1. Ogólne zasady montażu płotków przeciwśniegowych 

Odległość między wspornikami powinna wynosić od 40cm do maksymalnie 80cm (wg tabeli). 

Kąt pochylenia dachu                         Do 20o włącznie      Od 20o do 40o         Od 40o i powyżej      

Ilość wsporników na 1 płotek 2[m]                 3                        4                           5 

Ilość wsporników na 1 płotek 3[m]                 4                         5                          6 

1. Wsporniki montować powyżej murłaty lub nad nią 

2. Do montażu wspornika stosować śruby do drewna O8 

3. Zaleca się stosowanie łaty podporowej w miejscu zakończenia wspornika. 

4. Niezastosowanie się do ww. zaleceń grozi uszkodzeniem pokrycia dachowego włącznie ze zniszczeniem 

dachówek. 

5.7.2. Montaż wspornika płotka przeciwśniegowego na dachówce karpiówce ułożonej na połaci. 

Wspornik montuje się na łacie w taki sposób aby odległość pomiędzy dolną krawędzią styku dwóch 
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dachówek powieszonych na łacie w kolejnym rzędzie od elementu podstawy wspornika wynosiła ok. 1,0 

cm. W przypadku gdy zastosowany na połaci dachu rozstaw łat uniemożliwi powyższe ustawienie 

wspornika, należy zastosować dodatkową łatę pośrednią przymocowaną do przynajmniej dwóch krokwi. 

Następnie montujemy element wspornika do łaty. Po zamocowaniu wspornika do łaty lub łaty pośredniej 

zakładamy kolejny rząd dachówek i montujemy na wsporniku element płotka przeciwśniegowego, którego 

mocowanie odbywa się za pomocą zatrzasku znajdującego się w górnej części wspornika. 

Dokładne wykonanie powyższych czynności zapewni prawidłowy montaż ww. elementu. 

W celu dokonania korekt ewentualnych śladów podnoszenia dachówek w połaci można dodatkowo (na 

szerokości wspornika ) zebrać z grubości dachówki 2 do 3 mm w miejscu przylegania do nich 

płaskownika. 

5.8. Montaż wspornika stopnia / ławy kominiarskiej 

Podstawę wspornika montuje się na łacie pośredniej zamontowanej i zamocowanej przynajmniej na 

dwóch sąsiednich krokwiach. Rozstaw łaty pośredniej powinien być taki , aby odległość noska dachówki 

dolnego rzędu koronki od elementu dolnego wspornika podstawy wynosiła ok. 1,0 cm. Następnie po 

ułożeniu dolnego rzędu koronki mocujemy kolejną łatę pomocniczą tak, aby można było wykonać 

połączenie, za pomocą śrub dołączonych w komplecie, części dolnej wspornika z głównym elementem 

mocującym. Po zamocowaniu wkrętami głównego elementu wspornika zakładamy górny rząd koronki 

wykonując wycięcia w dwóch sąsiednich dachówkach rzędu górnego koronki, pozwalające na przejście 

wspornika przez dachówkę. Dokonujemy następnie zamontowanie kołyski wspornika do podstawy za 

pomocą śrub znajdujących się w komplecie i dostosowujemy kąt kołyski do kąta nachylenia połaci dachu. 

Na kołysce możemy teraz zamontować stopień lub element ławy kominiarskiej. Dokładne wykonanie 

powyższych czynności zapewni prawidłowy montaż elementów wspornika stopnia lub ławy kominiarskiej. 

W celu dokonania korekt ewentualnych śladów podnoszenia dachówek w połaci można dodatkowo zebrać 

z grubości dachówki ok. 2 do 3 mm, w miejscu przylegania do nich płaskownika części górnej wspornika. 

Zaleca się stosowanie łaty podporowej w miejscu zakończenia wspornika. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST "Wymagania ogólne" 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie 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 powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 
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6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

- przekroju i rozstawu 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 poziomnicy 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 

porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu stanu technicznego 

elementów więźby dachowej oraz wymianę zużytych elementów, zgodności wykonania robót pokrywczych 

z dokumentacją archiwalną, wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 

systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót. 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

- zgodności wykonania z instrukcją producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną 

- zgodności z dokumentacją archiwalną i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania wymiany elementów więźby dachowej, pokrycia i obróbek blacharskich, 

- przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać 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. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 

lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, 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. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.2. 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, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania  
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określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, 

badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. 

niniejszej specyfikacji. 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 należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 

odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 

stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.5. 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, stwierdzając czy 

zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie 

ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru 

oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie          

z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie      

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane      

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji. opisane w dzienniku budowy i protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 

powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, 

wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0.5m².- poz.17 i 18 przedmiaru robót. 

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 archiwalnej dokumentacji projektowej lub powykonawczej można korzystać ze  
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współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 9 

8.2.0dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie, 

będące przedmiotem odrębnej SST. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi 

być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru 

należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 

podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wyma-

ganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto 

wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 

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). 

8.3. 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 realizo-

wanych 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 formę przewiduje. 

8.4. 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 powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa. 
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 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, 

- szczegółowe warunki gwarancji na wykonane roboty. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być 

odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 

negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno           

z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących. usunąć niezgodności pokrycia dachówką        

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)              

i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokry-

cia 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 po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany 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 dachówką z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką 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 dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór 

ostateczny (końcowy) pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, ( zabezpieczenia należytego wykonania umowy ). 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 

dachówką. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt 10. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: określonych              

w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

pokrywcze dachówką uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m, 

- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

- pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji 

projektowej elementów systemowych pokrycia, pokrycie kalenic i grzbietów,  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do  

wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.  
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Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 

wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 

technicznej pokrycia dachu dachówką. opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361 : 1999 Pochylenia połaci dachowych.  

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

PN-61/B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-12030: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport. 

PN-B-12030: 1996/ Az1 :2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

transport (Zmiana Az1 ). 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

4. 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 - 2004 r. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra-

mu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

6. 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 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późno zmianami). 

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

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) 
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