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1.1 
WSTĘP Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla zadania pn. „Bieżaca konserwacja budynku GOK w Janowie, dach, elewacja i schody” ul. 

Przasnyska 51, Janowo, gm. Janowo. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek o 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 

albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 

całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i



 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.14. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.15. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.16. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, 

poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. 

1.4.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

1.4.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę. 

1.4.21. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.4.22. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań 

i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.23. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.24. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.26. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.27. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.28. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.29. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 

16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 



 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.32. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.33. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.34. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 

oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.35. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniaj ą przyj ęty stopień scalenia robót. 

1.4.36. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.37. Dokumentacja projektowa – zestawienie dokumentacji, tj. przedmiar robót, rzuty: elewacji wschodniej, 

zachodniej, południowej, północnej oraz przekrój dachu. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dokumentację projektową i SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacj ą projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 



 

1/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżoukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

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

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 

47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  



 

MATERIAŁY 2. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 

których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyj ęciem i 

niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy.  



 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 

geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

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

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i 

wytycznych. 

5.2 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

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

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

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym przez Inspektora nadzoru. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 

nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

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

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2/ posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

3/ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 4/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w 

rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 



 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

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

ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagaj ą badań atestuj ących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 



 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniaj ące będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 

ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.  2017 poz. 1332). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2017 Nr 0 , poz. 736). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 1440). 

10.2 Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

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

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

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

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

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). 



 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(4511100-9) 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac 

rozbiórkowych: 

- wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem 

- rozebranie pokrycia z papy na kominach 

- rozebranie pokrycia z papy dachów drewnianych 

- rozebranie elementów więźb dachowych 

- rozbiórka rynien i rur spustowych -rozbiórka wyłazu dachowego 

- segregacja odpadów, transport i utylizacja 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace związane z rozbiórkami oraz usunięcie materiałów z 

rozbiórki poza teren budowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. SPRZET 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu (oskardy, kilofy, piły mechaniczne, przecinaki 

spalinowe, środki transportowe). 

3. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków 

transportu, jak: koparko - ładowarka samochód skrzyniowy. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 

bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, dla których przepisy o transporcie towarów niebezpiecznych nie 

ustalają szczególnych warunków przewozowych, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do 

środowiska, w szczególności przez: 

1) szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości 

objętościowej równej lub większej niż 1000 kg/m3; 

2) zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o 

grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o 

gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3; 

3) szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o 

gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, 

a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie; 

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich przygotowywania do transportu; 

5) oznakowanie opakowań zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia; 

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed 

dostępem osób niepowołanych. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawieraj ących azbest środek 

transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. 

Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie 

transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu. Usuwane odpady zawierające 

azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach



 

składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów 

niebezpiecznych. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem zasad BHP, oraz kolejności ich wykonania 

określonej w dokumentacji technicznej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 

„Wymagania ogólne". Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, 

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Wykonawca prac polegających na 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do: 

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 

2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace 

polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania; 

3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, 

obejmującego w szczególności: 

a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od 

właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w 

sprzęt umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej, 

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, 

w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza; 

4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem 

prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. Wykonawca prac 

polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia 

tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz 

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 

5. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości polega na oględzinach miejsc, w których dokonano prac rozbiórkowych względnie demontażu. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót jest przyj ęta w przedmiarze jednostka obmiarowa rozbieranego elementów w zależności 

od kategorii roboty (m , m2 lub m3) 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót rozbiórkowych - powinien się odbyć przed wykonaniem zasadniczych robót konstrukcyjno- 

montażowych. 

8. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6. Cena obejmuje prace rozbiórkowe, usunięcie 

rozebranych elementów konstrukcji z budynku, załadunek i rozładunek elementów na środki transportowe, wywóz 

gruzu na wysypisko, wszelkie koszty związane ze składowaniem elementów pochodzących z przedmiotowych prac 

rozbiórkowych i wyburzeniowych na wysypisku śmieci, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, drabin, lejów 

zsypowych itp., uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, uporządkowanie terenu 

objętego niniejszymi pracami.



SST 2.0 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

DACH - UZUPEŁNIENIE KONSTRUKCJI I POKRYCIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac związanych z 

remontem dachu: 

-wymiana deskowania, 

-naprawy pokrycia z papy -wykonanie pokrycia z blachy dachówkowej -wykonanie obróbek blacharskich -montaż 

wyłazu dachowego 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace związane z remontem dachu w zakresie uzupełnienia 

konstrukcji i pokrycia. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

- deski grubości 25 mm, 

- krokwie zwykłe 

- kleszcze 

- papa asfaltowa 

- łaty 38x50mm z tarcicy nasyconej, kontrłaty 25x50mm, 

- blachy dachówkowe , grubości 0,5 - 0,55 mm , obustronnie cynkowane metodą ogniową, powlekana obustronnie 

powłoką poliestrową matową w kolorze zgodnym z dokumentacją projektową. 

-rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej plastisolem gr. 0,6 mm 0 15 cm, w kolorze 

dobranym do pokrycia dachowego, 

-rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej j.w., 0 12 cm w kolorze j.w. 

-uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych 

-blacha płaska do obróbek blacharskich stalowa gr. 0,55mm powlekana plastisolem matowa, kolorystycznie dobrane 

do pokrycia dachowego 

-ławy kominiarskie szer. 25 cm i stopnie kominiarskie stalowe malowane proszkowo w kolorze blachodachówki 

- samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami 

metalicznymi : cynkowo - aluminiową , aluminiowo - cynkową , aluminiową, wielowarstwową powinny spełniać 

wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN -EN 508-1:2002, PN-EN 5082:2002, 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości CE. 

Drewno na więźbę dachową 

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999, PN-B-03150. Drewno 

konstrukcyjne - klasa wytrzymałości: 

- klasa drewna (wytrzymałość na zginanie) C24 

- wilgotność 12% - 18% 

- gęstość średnia 420 kg/m3 

Łączniki 

Gwoździe wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002. 

Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego przeznaczenia. 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, nakrętki wg PN-86/M-82144, podkładki pod śruby, wkręty do



 

drewna wg PN-85/M-82503 z łbem stożkowym Środki do ochrony drewna 

FOBOS M-4 - impregnat 

- klasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia NRO 

środek powinien być pakowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych zabezpieczających go przed 

wysypywaniem i zmianą jego własności techniczno-użytkowych. Do każdego opakowania powinna być dołączona: 

- nazwa i adres producenta, 

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB, numer aprobaty, 

- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodności), 

- masa netto, 

- data produkcji, termin przydatności, 

- warunki stosowania, 

- warunki przechowywania i transportu. 

Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach. 

Zużycie materiału: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 gsoli/1m2 

2.1. Blacha stalowa ocynkowana powlekana 

Do robót blacharskich powinna być stosowana blacha płaska w panelach z wyprofilowanymi 

rąbkami (maszynowo na profilarkach rolkowych) szer. efektywnej krycia ok. 600mm o następujących 

wymaganiach określonych w PN-81/H-92125: 

- grubość blachy - 0,60 mm, 

- powłoka cynku - DX51 D+Z lub wyższej jakości z powłoką z dwóch stron, o minimalnej masie 350 g/m2 wg PN 

EN 10142+A1:1997, PN EN 10143:1997, PN EN 10147+A1:1997, 

- jakość powierzchni krycia - pierwszego rodzaju, 

- jakość wykonania powierzchni - pierwszej klasy, 

- dokładność wykonania wymiarów grubości, szerokości i długości - o zwykłej dokładności, 

- dokładność wykonania płaskości - o zwykłej dokładności, 

- sposób zabezpieczenia - powleczenie plastisolem matowym (50pm) nakładanym w sposób ciągły wg PN EN 

10169-1:1995. 

2.3. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastisolem 

Wygląd - wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka, czysta i wolna od wgłębień i innych wad 

powierzchniowych. Końce powinny być równo przycięte pod kątem prostym do osi rury. 

Szerokość - rury spustowe charakteryzuje się, podając wewnętrzną średnicą rury. Średnica użyteczna powinna być 

wytłoczona na profilu rury lub podana w dokumentach każdej dostawy. 

Rynny dachowe charakteryzuje się podając szerokość górnej otwartej rynny. Producent powinien podać wielkość 

użyteczną przekroju wytłaczaj ąc ją na profilu rynny albo podać w dokumentach każdej dostawy. Długość - długość 

produkcyjna rury może mieć dodatnie odchyłki wymiarowe, jeżeli mierzono ją w temperaturze 20oC. 

Elementy uzupełniające rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolanka i uchwyty powinny być tego samego systemu 

co rynny i rury spustowe. 

Rynny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 612+Ac/1:1999. 

Przed zamówieniem materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby dachowej. 

3. SPRZĘT 

Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu poziomego materiałów 

samochód dostawczy do 0,9 t. 

Do montażu płyt warstwowych przewidziano zastosowanie żurawia samochodowego 5^6t, przyczepy dłużycowej do 

4,5t oraz podnośnika monterskiego na samochodzie. 

Cięcie blachy i blachy trapezowej może odbywać się wyłącznie urządzeniami nie powodującymi uszkodzenia 

powłoki organicznej i cynkowej. Zaleca się stosowanie nożyc wibracyjnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Blachy 

Blachy należy transportować ułożone na środkach transportowych na płask. Niedopuszczalne jest „zwisanie” części 

blachy poza burtę środka transportowego. W przypadku przechowywania blachy przez dłuższy czas należy 

bezwzględnie usunąć folię ochronną. 

Składowanie materiału z blachy powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sąsiedztwa 

agresywnie reagujących materiałów w odległości min. 20 cm od podłoża. 

Podczas przenoszenia długich arkuszy blach należy zapewnić odpowiednią ilość osób, aby zapobiec przesuwaniu po 

sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczek, gdzie mają one największą sztywność. 

4.2. Rynny i rury spustowe 



 

Rynny i rury spustowe należy przewozić w opakowaniach ochronnych producenta, na płask. 

Niedopuszczalne jest luźne zwisanie elementów. Elementy dodatkowe tj. narożniki, wylewki, ławy i stopnie 

kominiarskie, wkręty itp. należy przewozić i składować w oryginalnych opakowaniach producenta w 

pomieszczeniach j.w. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 

atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temp. powietrza poniżej 5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinny być zastosowane 

środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia (np. 

zadaszenie). 

5.1. Montaż blach dachówkowych 

Arkusze muszą być kładzione na łatach drewnianych o wymiarach 35x50mm. Ponadto muszą być one położone na 

kontrłatach o wymiarach 25x25mm ułożonych pionowo wzdłuż spadku dachu. 

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych (nibler). W przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły 

lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas 

cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych. 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni 

blach, 

- blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów samowiercących do łat drewnianych. Wkręty 

należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić podkładek EPDM . 

Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone 

w środku zagłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie 

dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 

krawędzi, 

- przed montażem blach dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie 

przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, zaczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg 

arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcenia arkusza, 

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i należy zamalować farbą zaprawową. 

5.2. Montaż odwodnień 

5.2.1. Rynny 

Rynny z blachy mocować do okapów za pomocą uchwytów rozstawionych co 0,6 m. Elementy rynien 

łączyć na budowie ściśle z zaleceniami producenta i z materiałów preferowanych przez producenta. 

Odcinki rynien nie powinny być dłuższe niż 20 m. W związku z tym należy dzielić je na odcinki, których 

końce umieszcza się w miejscach najwyższego wzniesienia rynny. Każdy odcinek rynny kończyć tzw. 

denkiem i nie łączyć się go z drugim odcinkiem. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 

Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku 

do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

5.2.2. Rury spustowe 

Montaż rur spustowych z blachy rozpoczyna się od umocowania co 2^3 m uchwytów wzdłuż linii 

wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. Poszczególne 

elementy rur spustowych łączyć na tzw. mufy. 

Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych. 

5.3. Montaż obróbek blacharskich 

Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać 

należy zabezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi. 

Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. wydry, czyli uskoku muru 

nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej. Nakrywy kominowe zabezpieczyć obróbką blacharską od góry i z 

boków. Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,7 mm powlekanej plastisolem w kolorze 

rynien i rur spustowych. Przed montażem obróbek wykonać spadki min. 5 % na zewnątrz z zaprawy cementowej M-

7. Blachę mocować do podłoża w dwóch miejscach kołkami 

rozporowymi z zakryciem łbów kapturkami ochronnymi. Blacha powinna dokładnie przylegać do podkładu na całej 

powierzchni i wchodzić pod element podprogowy okna, który dodatkowo uszczelnić silikonem. Obróbka powinna 

wychodzić poza lico ściany na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosować zaślepki boczne z utwardzonego PCV z 

uwzględnieniem przy montażu luzu min. 2 mm/m długości parapetu. 

Ławy i stopnie kominiarskie należy mocować zgodnie z instrukcją producenta. 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawić, co najmniej następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowego 

wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikaj ących, 

- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE używanych do wykonanego 

pokrycia. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanego 

pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcześniejszych uzgodnień z Inwestorem oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, a w odniesieniu do robót zanikaj ących na podstawie 

protokołów odbiorów międzyoperacyjnych. 

Sprawdzenie podłoża powinno być przeprowadzone podczas odbioru międzyoperacyjnego przed przystąpieniem do 

wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny być podane w protokóle z tego odbioru. Podłoża z łat 

drewnianych - powinny być sprawdzane wg PN-71/B-10080. 

- sprawdzenie przekroju łat stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzać za pomocą miarki z 

dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej lub łaty kontrolnej albo 

taśmy z dokładnością do 2 mm, 

- sprawdzenie poziomego położenia łat należy przeprowadzać za pomocą poziomicy lub łaty kontrolnej o długości 3 

m, 

- sprawdzenie przybicia łat do krokwi (kontrłat) należy przeprowadzać za pomocą oględzin, a w przypadkach 

wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi (kontrłaty), 

- sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar średnicy otworów z 

dokładnością do 2 mm 

- sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu (np. kątomierza z 

poziomnicą lub pionem murarskim) lub przez obliczenia. Dokładność pomiaru jest najbardziej istotna przy małych 

pochyleniach płaci (poniżej 5%) i powinna być wykonana z dokładnością do 0,5%. Dokładność pomiaru spadku 

podłużnego w rynnach i korytach odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%, Jeżeli w czasie odbiorów częściowych 

przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoża lub podkładu należy uznać za zgodne z niniejszą 

ST i dopuścić do wykonywania na nich pokryć dachowych. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub podkład należy uznać za 

niezgodne z niniejszą ST. 

W razie wykonania podkładu lub podłoża w całości lub części za wykonane niezgodne z wymaganiami niniejszej ST 

Inżynier powinien ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie wykonanych robót i nakazać 

ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami ST. 

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych 

powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w 

protokóle odbioru. 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości (atestów) lub 

wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm lub 

świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera należy pobrać losowo 

próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg PN-N- 03010:1983. 

Badanie prawidłowości wykonania pokrycia 

- Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia należy przeprowadzać jak dla podkładu lub podłoża pod izolację. 

- Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie w miejscach 

narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami 

itp.). sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; 

sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia 

wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 

pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

- Sprawdzenie przybicia blachy dachówkowej do podłoża drewnianego należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy łącznikami z dokładnością do 1 cm. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po wyschnięciu pokrycia. 

- Sprawdzenie montażu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości połączenia poszczególnych rur, 

umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości i kierunki pionowego; należy sprawdzić również, 

czy rury nie mają dziur i pęknięć. 



 

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie wymiarów, rozstawu i 

wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i połączeń z rurami spustowymi. Należy sprawdzić 

rozmieszczenie uchwytów i sposobu wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej 

linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić, czy rynny nie mają 

dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę 

jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Należy również sprawdzić wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie 

wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). 

- Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora nadzoru lub komisję 

miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez ok. 

10 minut zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje 

się w tych miejscach albo nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy zaznaczyć w sposób 

trwały - umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

- Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie w miejscach 

narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, itp.). 

sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie 

to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 

15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez 

nie i nie tworzy zacieków. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po wyschnięciu pokrycia. 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachów papą należy uznać za 

zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość 

robót pokrywczych lub tylko ich część nie spełniają wymagań należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 

niniejszej ST; w tym przypadku Wykonawca obwiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu 

odpowiadającego wymaganiom normy i ST i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obróbek określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR. 

8. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

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

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady. Warszawa 1989.



SST 3.0 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

PRACE REMONTOWE - KOMINY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące: 

- napraw pęknięć czapek kominowych 

-izolacje przeciwwilgociowe 

-tynki uzupełniające 

-wykonanie warstw zbrojących na kominach, 

-tynkowanie kominów -tynki silikonowe -

obsadzanie kratek wentylacyjnych 

1.3. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST 0.0 „Warunki Ogólne” 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN- ISO 

6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

obowiązującymi normami. 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie oraz znaczone znakiem jakości CE. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

producenta. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem wystawionym przez producenta - 

powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancji). Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie 

szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest 

niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych elementów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. 

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

- marka: M4 i M7 ; 

- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6^8; 

- proporcje objętościowe cement : piasek przy cemencie marki 25 odpowiednio:1:5, 1:4; 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio:1,7 i 2,5 MPa; 

- nasiąkliwość nie większa niż: 12%; 

- mrozoodporność - ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio:5 i 3 %; 

- mrozoodporność - spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż: 65% przy cemencie marki 35; 

- skurcz po 28 dniach nie większy niż: 0,40 mm/m; 

- czas zachowania własności roboczych: 2 h.



 

Zaprawa cementowo-wapienna powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. 

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

- marka: M-1, M-2, M-4, M-7; 

- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6+8; 

- proporcje objętościowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 25 (M-1 i M-2): odpowiednio 1:2:9 do 1:2:12 

oraz 1:0,5:4,5 do 1:1:6 

- proporcje objętościowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35 (M-4 i M-7): odpowiednio 1:1:6 , 1:0,5:4,5 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio: 0,4; 0,8; 1,5; 2 MPa; 

- nasiąkliwość nie większa niż odpowiednio: 15, 14, 14, 12%; 

- mrozoodporność -ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż odp.: 20, 15, 10, 5 %; 

- mrozoodporność - spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 70, 55, 50, 45 

- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,45; 0,50; 0,60; 0,70 mm/m; 

- czas zachowania własności roboczych: 5 h. 

Zaprawa wapienna powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. 

Podstawowe wymagania wobec zaprawy wapiennej: 

- marka: M-0,3; M-0,6 

- konsystencja - wg stożka opadowego: 9+10 (obrzutka), 6+9 (narzut); 

- proporcje objętościowe wapno : piasek przy cieście wapiennym odpowiednio: 1:3,5+1:4,5; 1:2+1:3 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio: 0,3; 0,4 MPa; 

- nasiąkliwość nie większa niż: 15%; 

- skurcz po 28 dniach nie większy niż: 1,5 mm/m; 

- czas zachowania własności roboczych: 8 h. 

Akrylowy cienkowarstwowy tynk strukturalny, bardzo elastyczny przeznaczony są do ręcznego wykonywania wypraw 

zewnętrznych i wewnętrznych, na równych i nośnych podłożach mineralnych oraz na warstwach zbrojonych systemów 

izolacji cieplnej ścian zewnętrznych R Rodzaj tynku: żywiczny (akrylowy) Typ: barwiony, ogólnego przeznaczenia 

Stosowanie: wewnątrz, na zewnątrz Zużycie/grubość warstwy w mm [kg/m2]: 2,5-2,8 (N-150), 3,0 (N i R-200), 4,0-4,5 

(N i R-300) Grubość kruszywa [mm]:1,5, 2,0,3,0 Faktura: ziarnista (baranek) - N - nakrapiana drapana (kornik) - R - 

rustykalna Sposób nakładania: ręcznie (pacą ze stali nierdzewnej) Temperatura stosowania [°C]: od +5 do +25 Gęstość 

[g/cm3]: 1,9 (objętościowa) Klasyfikacja ogniowa Euroklasa: C-s2, d0 Odporność na działanie temperatury [°C]: od -20 

do +60 Współczynnik paroprzepuszczalności: 0,00031 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/m2K]: 0,8 Przyczepność 

[N/mm2]: > 1,5 Proporcje mieszania [dm3/kg]: masa gotowa do użycia Przechowywanie:12 m Kształtowniki 

aluminiowe ze stopu aluminium o oznaczeniu AlMgSi0,5 F 22, co odpowiada oznaczeniu PA 8 td lub stopu AlMgSi1 - 

PA4 i PA20. 

3. SPRZĘT 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn stosować następujące narzędzia: pion murarski, łata 

murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczania 

jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów 

poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. 

Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego używać: kastra i szafel do zaprawy, 

szkopek do wody, palety na elementy murowe. 

Do murowania używać: kielni murarskich różnej wielkości i przeznaczenia, czerpaków, wiaderek i łopat do zapraw. 

Do obróbki elementów murowych używać: młotka murarskiego, kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, 

pucki murarskiej, drąga murarskiego oraz innych specjalistycznych narzędzi. 

4. TRANSPORT 

Suche mieszanki 

Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. 

Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w 

zależności od danych producenta). 

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych powinny być przewożone i składowane w 

opakowaniach firmowych. Składowanie na paletach do 12 miesięcy od daty produkcji w warunkach suchych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Powłokowa izolacja bitumiczna 

Izolację czapek kominowych wykonać z trzech warstw masy powłokowej asfaltowo - kauczukowej np. Dysperbit inna 

o równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Podkład pod izolacje powinien być trwały, 

nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być sucha, równa (bez wgłębień, nierówności oraz pęknięć), 

czysta odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być 

gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. Dopuszczalna wilgotność podłoża jest określana przez 

producentów materiałów - średnio ok. 346%. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem 



 

nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod katem 45o. 

Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane: 

- podczas bezdeszczowej pogody, 

- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 

- przy temperaturze powyżej 5oC, z tym, że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane 

przez producentów odrębne wymagania. 

Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład i na materiał rolowy powinna wynosić 141,5mm. Zakłady 

podłużne i poprzeczne każdej warstwy powinny być nie mniejsze niż 10 cm. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 

powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami 

lub elementami a izolacją. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy 

izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Tynki kat., III 

Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych. 

Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nienapełnione zaprawą na głębokość 10 415 mm od lica 

muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. W razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, 

rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur zmyć wodą. 

Wykonywanie tynku. 

Tynk należy wykonać zgodnie z następującą kolejnością: 

-Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu należy użyć pionu, sznura i gwoździ, które należy wbić co 1,5 m 

wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonać placki z zaprawy i wygładzić je równo z 

główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. 

Można użyć do tego celu również listew drewnianych lub stalowych. 

-Obrzutkę wykonać z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 344 mm na ścianach i 4 mm na suficie. 

Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna odpowiadać 10412 cm zanurzenia stożka. 

-Narzut wykonać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8415 mm, 

a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu wyrównać go za pomocą 

łaty. Narzut w narożach wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, na słupach itp. - 

specjalnymi wzornikami. 

-Gładź wykonać z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,2540,5 mm. 

Zaprawa powinna być bardziej „tłusta” niż do narzutu; grubość gładzi 14-3 mm. Po stężeniu gładzi zatrzeć ją packą 

drewnianą lub stalową. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. Tynki kategorii 

III i IV - trójwarstwowe powinny składać się z obrzutki, narzutu dokładnie wyrównanego wg pasm lub listew i gładzi 

starannie wygładzonej packą drewnianą lub metalową. 

Grubość tynku powinna wynosić 18 mm. 

Wykonanie tynku strukturalnego 

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, równe i gładkie, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczu, 

wosku, resztek farb 

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszadłem 

wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakładać przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i 

rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna. Materiał zebrany nadaje się do ponownego użycia po 

przemieszaniu. Żądaną strukturę osiąga się przez zatarcie świeżo nałożonego tynku płaską pacą z tworzywa sztucznego. 

Tynk można zatrzeć ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, zależnie od oczekiwanego efektu i rodzaju tynku. 

W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania 

deszczu. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia różnic w odcieniu, przerwy w pracy należy zaplanować z 

wyprzedzeniem. Czas wysychania tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, 

nasłonecznienia, wiatrów itp. i z tego względu jest trudny do jednoznacznego określenia. Podczas wykonywania i 

wysychania tynku min. temperatura powinna wynosić +5°C a max. +25°C. UWAGA ! Chronić masę przed silnym 

wiatrem, deszczem i mrozem do momentu jej pełnego związania. Nie ingerować w skład masy przez dodawanie 

cementu, piasku bądź innych składników. Jakiekolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech zaprawy i jej koloru 

zgłaszać natychmiast do Producenta. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków 

silikatowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tym samym numerze partii. Różne faktury (kornik, 

baranek) a także różnice w wielkość uziarnienia mogą być postrzegane jako różnice kolorów, dlatego też, przed 

przystąpieniem do wykonania elewacji sprawdzić zgodność struktury i zamawianego koloru na niewielkim fragmencie 

ściany. W przypadku domawiania tynku do koloru już zastosowanego, w zamówieniu podkreślić kontynuację do 

numeru partii i daty produkcji. (Kolor, data produkcji i nr partii umieszczone są na opakowaniu). 



 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

- podczas uszczelniania i miejsc wrażliwych na przecieki. 

Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, itp.). 

Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie 

wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 

1 mm. Dozwolone nierówności mogą mieć nie więcej niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości 

większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia styków 

podkładów należy przeprowadzać za pomocą szablonu. 

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 

Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien obejmować: 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzenie przylegania izolacji 

Sprawdzenie przylegania izolacji należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie 

opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10^20 m2 powierzchni izolacji. 

Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podkładem. 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszą SST, 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 

Kontrola jakości wykonania robót tynkarskich powinna polegać na sprawdzeniu jakości materiałów, sprawdzeniu 

przygotowania powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu wyglądu powierzchni tynku. 

Przy tynkach kategorii III niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni oraz wypryski i spęcznienia. Minimalna 

przyczepność do podłoża powinna wynosić 0,025 MPa. 

Odchyłki grubości tynku powinny wahać się w granicach dla tynku III i IV kat. od -4 do + 2 mm. 

 

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykłych wg PN 70/B-10100 zestawiono w poniższej tablicy. 

Kategoria 
tynku Dop. odchylenia 

powierzchni od 

płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 

od linii prostej 

Dop. odchylenia 

powierzchni od 

kierunku pionowego 

Dop. odchylenia 

powierzchni od 

kierunku poziomego 

Dop. odchylenia 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

podanego w 

dokumentacji 

0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu 

II 4 mm na całej długości 

łaty kontrolnej 

3 mm na 1 m 

4 mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 10 mm 

dla całej powierzchni 

ograniczonej 

pionowymi 

4 mm na 1 m 

 



 

 

Niedopuszczalne są następujące wady dla wszystkich odmian tynków: 

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

pleśni, itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Wymagania dotyczące wykonanie robót typowych zawarto w stosownych ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR. 

8. PŁATNOŚĆ 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

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

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-72/B-10122. Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Część 4. 

Arkady. Warszawa 1990.

   
przegrodami (np. 

ściany i belki) 

 

III 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 szt. na 

całej długości łaty 

kontrolnej 

1 mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

wysokości do 3,5 m 

oraz nie więcej niż 

6 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

3 mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 

6 mm dla całej 

powierzchni 

ograniczonej 

pionowymi 

przegrodami 

3 mm na 1 m 

IV, IVf, IVw 2 mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na 

długości łaty 

kontrolnej 

1,5 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niż 

3 mm w 

pomieszczeniach 

wysokości do 3,5 m 

oraz nie więcej niż 

4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 3 mm dla całej 

powierzchni 

ograniczonej 

pionowymi 

przegrodami 

2 mm na 1 m 

 



SST 4.0 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

REMONT ELEWACJI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac związanych z 

remontem elewacji: 

-przygotowanie podłoża - zmycie ścian, 

-przygotowanie podłoża - uzupełnianie ubytków w tynkach, 

-docieplenie styropianem ubytków, 

-wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych (zaprawa Pozytynk, faktura baranek) 

-gruntowanie i malowanie farba silikonową, 

-mycie, gruntowanie, tynkowanie cokołu 

-wykonanie obróbek blacharskich 

-montaż elementów wykończeniowych, typu siding 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace związane z remontem elewacji. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Zaprawy tynkarskie wg SST 3.0 - Prace remontowe-kominy. 

Farby silikonowe - do uzgodnienia z Inwestorem. 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości CE. 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana 

Do robót blacharskich powinna być stosowana blacha płaska w panelach z wyprofilowanymi 

rąbkami (maszynowo na profilarkach rolkowych) szer. efektywnej krycia ok. 600mm o następujących 

wymaganiach określonych w PN-81/H-92125: 

- grubość blachy - 0,60 mm, 

- powłoka cynku - DX51 D+Z lub wyższej jakości z powłoką z dwóch stron, o minimalnej masie 350 g/m2 wg PN 

EN 10142+A1:1997, PN EN 10143:1997, PN EN 10147+A1:1997, 

- jakość powierzchni krycia - pierwszego rodzaju, 

- jakość wykonania powierzchni - pierwszej klasy, 

- dokładność wykonania wymiarów grubości, szerokości i długości - o zwykłej dokładności, 

- dokładność wykonania płaskości - o zwykłej dokładności, 

- sposób zabezpieczenia - powleczenie plastisolem matowym (50pm) nakładanym w sposób ciągły wg PN EN 10169-

1:1995. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne". 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

Sprzęt: rusztowanie ramowe przyścienne, płyty pomostowe komunikacyjne ręczny sprzęt do odkuwania tynków, 

młotki, itp. 

sprzęt do ręcznego wykonania tynków oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

(wiertarka, mieszadło do zapraw, sprzęt do nakładania kleju, piła płatnica, nożyce do blachy, młotek murarski, 

szczotki malarskie, wałki malarskie itd.)



 

4. TRANSPORT 

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

Środkiem transportu, sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały i 

urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry 

techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 

wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody projektanta. 

Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać 

stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 

Wznoszenie i demontaż rusztowań 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie robót objętych 

zakresem ST. Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla 

prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi 

umożliwiające bezpieczną pracę robotników. 

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich konstrukcji. 

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych". Z 

uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa 

Naprawa tynków 

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do ściany, 

będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od podłoża. Po sprawdzeniu całej 

ściany, tynki odspojone należy skuć. 

Wykonać uzupełnienia tynku, ocieplenia w miejscach ubytku. Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste, 

oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią (najlepiej ogrodniczą), 

przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania. 

Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to wykonać, posługując się 

szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się 

fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. 

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli podczas mycia ściany 

woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez 

zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to 

pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. 

Montaż obróbek blacharskich 

Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,7 mm powlekanej plastisolem w kolorze rynien i rur 

spustowych. Przed montażem obróbek wykonać spadki min. 5 % na zewnątrz z zaprawy cementowej M-7. Blachę 

mocować do podłoża w dwóch miejscach kołkami 

rozporowymi z zakryciem łbów kapturkami ochronnymi. Blacha powinna dokładnie przylegać do podkładu na całej 

powierzchni i wchodzić pod element podprogowy okna, który dodatkowo uszczelnić silikonem. Obróbka powinna 

wychodzić poza lico ściany na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosować zaślepki boczne z utwardzonego PCV z 

uwzględnieniem przy montażu luzu min. 2 mm/m długości parapetu. 

Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy 

wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi 

warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. 

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych. 

Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa 

przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). 

Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". 

Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie 

jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę 

tynku. Widocznych Śladów połączeń przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później 

zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, 

należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne 



 

trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. 

Malowanie elewacji 

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej 

najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C. 

W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego 

działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie. 

Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy 

szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać 

przepisów bhp. 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona powloką 

malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem . 

Montaż elementów wykończeniowych typu Siding - zgodnie z rozwiązaniami systemowymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" 

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

- sprawdzenie grubości tynku, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

- sprawdzenie jakości powierzchni. 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

Kontrola robót tynkarskich wg SST 3.0 - Prace remontowe - kominy. 

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca: 

- sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 

- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami państwowymi. Wyroby 

powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu Higieny (PZH). Korzystne byłoby również posiadanie przez 

wyrób znaku E oznaczającego produkt ekologicznie bezpieczny. 

Wymagania finalne: 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) 

oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. 

- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla lub wałka. 

- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i 

poprawek, 

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża, 

- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna z wzorcem uzgodnionym 

między Wykonawcą a Inwestorem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu elewacji określony jest na podstawie zastosowanych w 

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR. 

8. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  



 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

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

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989.



SST 5.0 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

REMONT SCHODÓW, PODJAZDÓW, BALUSTRADY, 

UTWARDZENIE TERENU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac związanych z: 

-remontem schodów, 

-zerwanie posadzek z masy lastrykowej, 

-wywiezieniem gruzu, 

-wykonaniem okładzin schodów z płytek 40x40, 

-wykonanie opaski betonowej, 

-mycie, gruntowanie, tynkowanie cokołu -montaż ławek (Inwestora) 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości CE. 

Płytki ceramiczne mrozoodporne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną 

ustawą Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć jeden z następujących dokumentów 

dopuszczających do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo aprobatę techniczną ITB. Znak budowlany i 

bezpieczeństwa mogą (powinny) być zastąpione znakiem jakości CE. 

Przewiduje się wykonanie okładzin schodów płytkami o wymiarach 40x40 cm, gat. I. 

Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004:2002 do zastosowań zewnętrznych. 

Zaprawa spoinująca do płytek - powszechnego stosowania j.w. 

Zaprawy powinny posiadać Aprobaty ITB i atesty higieniczne. 

Balustrady dla niepełnosprawnych 

Poręcze dla niepełnosprawnych systemowe ze stali nierdzewnej. 

Składniki mieszanki betonowej 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 

normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 

marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 

cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg 

PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 

zawieraj ący następujące dane:



 

oznaczenie 

nazwa wytwórni i miejscowości masa worka z cementem data wysyłki 

termin trwałości cementu. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 

147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 1963:1996 

i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko 

badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 

magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli obj ętości cementu znajdującego 

się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Każda 

partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej 

łatwe rozróżnienie. 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że 

marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: pospółka kruszona 0/40, 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne". 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

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

Środkiem transportu, sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w sposób 



 

uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 

kontenerach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały i 

urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry 

techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 

wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody projektanta. 

Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać 

stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonanie posadzek z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 

płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 

(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem około 50 °. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy 

od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klej ącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 

pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 

uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 

odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 

się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą powierzchnią płytki. 

Można to osiągną nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnię płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek wykonuje się cokoły. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 

pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 

być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

Wykonanie opaski betonowej 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera 



 

oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeżego betonu. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 

jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 

organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Bezpośrednio po 

zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 

razy na dobę). 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 

projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 

wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" 

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następuj ące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

- sprawdzenie grubości tynku, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

- sprawdzenie jakości powierzchni. 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR. 

8. PŁATNOŚĆ 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.



SST 6.0 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJA ODGROMOWA 

 

1. WSTĘP 

Przedmiarem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji odgromowej. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia podane w SST 

są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja SST. Wszystkie zakupione przez wykonawcę 

materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być 

zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu . 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności, 

5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

5.1. Zwody poziome 

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia 

lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników dostępowych klejonych 

specjalnym klejem do połaci dachu 

- zwody poziome nie izolowane powinny być układane, co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o 

pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych 

ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości 

mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu 

- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody 

niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 

- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm ); nad 

szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 

- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy 

uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 

5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 

- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 

budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 

- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości 

nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z 

materiałów łatwo palnych. 

- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach dostępowych 

odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 

konstrukcyjnego i materiału budynku 

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające



 

montować według dokumentacji projektowej. 

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 

sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany 

wymuszone parciem wiatru 

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub 

zaciskane 

- przewody pionowe należy umieścić w rurach PCV i mocować do ściany w celu przygotowania instalacji do 

ułożenia ocieplenia budynku styropianem. 

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu Badania powinny obejmować następujące czynności: 

- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia 

poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń 

elementów instalacji odgromowej 

- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, 

przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach 

urządzenia. 

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, 

pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 

50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 

P>=0,01-L + 2 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy 

szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 

8. ODBIÓR 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć inwestorowi dokumentację 

powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 

- dokumentację techniczną projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych 

8.1. Odbiór częściowy 

W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 

Kontrola ta obejmuje: 

- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem 

- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 

8.2. Odbiór końcowy 

Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 

- przygotować dokumentację powykonawczą 

- przygotować komplet protokołów badań 

- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych ( wymagania ogólne) 

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 

- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz je zaakceptować 

- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacj ą oraz zaakceptować wyniki tych 

pomiarów i badań 

- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego 

materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 

- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Rozliczenia na 

podstawie kwoty ryczałtowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umową. 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. PN-89/E-

05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. PN-92/E-05003.04 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

• PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 

(LEMP). Zasady ogólne. 

• PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 

(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

• PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 

• PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

• PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B - Projektowanie, montaS, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 


