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ST.1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna opracowana została dla zakresu robót budowlanych przewidzianych 

do wykonania przy realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku szkoły 

podstawowej wraz z przebudową dachu polegającą na wymianie pokrycia dachowego na 

dachówkę ceramiczną , zlokalizowanej w Suszu  na dz. 97 obręb 0005.  

 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem robót jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową 

dachu polegającą na wymianie pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną  , obejmująca 

kompletne roboty budowlane przewidziane do wykonania inwestycji.  

Całość robót budowlanych niniejszej inwestycji określa kod CPV -  45214210-5 „Roboty 

budowlane w zakresie szkół podstawowych „ 

 

Ogólne dane charakterystyczne obiektu: 

- Pow. użytkowa zakresu opracowania                   :     1054,00m2 

- Kubatura                                                               :      9230,79m3 

 

Zakres robót : 
 

- organizacja placu budowy ( zabezpieczenie placu budowy ) 

-  postawienie rusztowania 

-  przygotowanie podłoża 

-  mocowanie styropianu oraz siatki 

-  wykonanie podkładu pod warstwę elewacyjną 



 

-  wykonanie warstwy elewacyjnej 

-  wykonanie obróbek blacharskich 

-  ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i dachu 

-  roboty malarskie 

-  wywiezienie gruzu i uprzątnięcie placu budowy 

1.3. Informacje o terenie budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 

podziemne i naziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 

ścieków.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

dokumentacją projektową, Polskimi Normami i obowiązującymi wymogami. 

 

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

 

1.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych poprzez 

zaopatrzenie personelu w odzież ochronną i niezbędne wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy „Prawo budowlane” jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy „planu bioz” na 

podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, gdyż występują roboty 

niebezpieczne dla zdrowia – wg informacji BiOZ załączonej w projekcie budowlanym. „Plan 

bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również 

wymagania określone w rozporządzeniach:  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „ w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. „w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wyposażenia przeciwpożarowego w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 



 

 

1.8. Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji, 

2. ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

3. właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

4. utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 

uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie 

budowy. 

 

1.9.         Grupy robót. 

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do następujących grup robót : 

1. grupa 451 – przygotowanie terenu pod budowę, 

2. grupa 454 – roboty wykończeniowe. 

 

Szczegółowy zakres specyfikacji i podział robót według klas robót, z uwzględnieniem kodów 

CPV (wg Wspólnego Słownika Zamówień) : 

 

SPECYFIKCJA  TECHNICZNA 

ST.1.1. IZOLACJE  TERMICZNE  

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na wykonaniu izolacji termicznych . Specyfikacja Techniczna jest dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych, 

polegających na wykonaniu izolacji termicznych. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego 

integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.  



 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 

CPV : 

2. klasa 45.32. kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna” 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne. 

Materiały stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mieć m. in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji. 

 

2.2.Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.1.Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe wg audytu 

energetycznego odpowiadające następującym wymaganiom: 

 

- wymiary nie większe niż 600 x 1200 mm + - 0,3 % 

- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki 

- powierzchnia płyt szorstka 

- krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań 

- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesiące od wyprodukowania 

 

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999 

 

2.2.2.Tkaniny zbrojące  

Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego o symbolu handlowym 

2036-001 oraz wzmocnioną siatkę z włókna szklanego. Powinna ona spełniać następujące 

wymagania: 

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku, 



 

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym – 

nie mniej niż 125 DN, 

- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 

- pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 

 

2.2.3.Kleje i masy klejące  

Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie do 

mocowania płyt styropianowych,  odrębnie do wykonania warstwy zbrojonej na płytach 

styropianowych pod wyprawę tynkarską. 

 

2.2.4.Łączniki do mocowania styropianu do podłoża  

 

Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzyw sztucznych 

gr.10mm z główką o średnicy min. 45 mm długości min.20 cm. 

 

2.2.5.Materiały uszczelniające 

  

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 

styropianowych. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT  

3.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami. 

 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót.  

Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 

- szczotki druciany do oczyszczenia ścian 

- szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich 

- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych 

- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych 

płyt styropianowych 

- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej 

- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

Do wykonywania robot ociepleniowych należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

- mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40-60 l do 

przygotowania masy klejącej 

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 

do nakładania masy tynkarskiej 

- urządzenia transportu pionowego 



 

- rusztowania stojakowe stałe 

- aparaty do zmywania woda podłoża ściennego 

4.TRANSPORT 

 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne do przepisów transport krajowy. 

 

4.2.Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transport- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 t, 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisóobowiązujących w transporcie drogowym. 

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

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.Wymagania ogólne dla wykonania robót 

Ocieplenie ścian metoda „bezspoinową” powinno być wykonywane ściśle wg wytycznych 

szczegółowych wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki. 

Roboty dociepleniowe wykonać należy wg wytycznych określonych w świadectwie 

dopuszczenia ITB nr 334/02.Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych 

powinien być należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak 

i otoczenia budynku. 

Roboty ociepleniowe należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w 

temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki 

temperatury powinny panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 

Zaleca się aby wilgotność względna powietrza nie była niższa niż 55%. 

Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być 

chronione przed uszkodzeniami i deszczem. 

Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz 

uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. 

Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacja pary wodnej i 

bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub 

nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub 

zniszczenia warstw ociepleniowych. 

Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników 

dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty były 

wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w 

trakcie prac. 



 

W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno 

się ono znajdować w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być 

oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. 

Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na 

trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami 

ociepleniowymi. 

 

5.2.Kolejnść wykonywania robót:   

- prace przygotowawcze 

- montaż rusztowań 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary 

- przygotowanie masy klejącej 

- nakładanie warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego 

- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji 

- demontaż rusztowań 

- uporządkowanie terenu wokół budynku 

 

5.3.Wykonanie próby przyklejenia styropianu 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy 

w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o 

wym. 10x10 cm. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych 

warstwa o grubości około 10 mm a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do 

przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. 

Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. 

Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające jeżeli styropian ulegnie 

rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy 

klejącej oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia 

warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. 

W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i 

wykonać ponownie próbą przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie 

klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niska wytrzymałością i takiego kleju nie 

wolno stosować. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona gruntowanie ścian środkiem grzybobójczym i 

przeciw glonom. 

 

5.4.Przygotowanie zapraw mas klejących  

 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez 

zarobienie 

woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. 

Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę 



 

tynkarską, uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki 

w proporcji podanej przez producenta. 

Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna mieć grubość 4 – 5 mm. 

 

5.5.Mocowanie płyt styropianowych do podłoża.  

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i 

posuwać się ku górze. Masę klejąca należy układać packą stalowa na płycie styropianowej na 

obrzeżach pasem o szerokości 4cm i w części środkowej plackami o średnicy około 10 cm o 

grubości około 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt należy użyć listwy 

cokołowej. Powinna być ona przybita co najmniej 3 kołkami rozporowymi na mb osadzonymi 

min 60 mm w ścianie. Bezwzględnie należy kołki umieścić w pierwszym i ostatnim otworze 

każdego odcinka listwy. Na narożach należy przyciąć listwę pod kątem. Na wysokości 20 cm 

poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić 

paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30 cm poniżej okapu. 

Będzie ona przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału izolacyjnego. 

Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany w 

przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10 cm i 

długości min.1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy 

sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys 

płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt po raz drugi, 

uderzenia lub późniejsze ruszanie płyty. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty 

styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i ponownie płytę przykleić. 

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na styk bez spoin. Powierzchni bocznych 

nie smarować masa klejąca. 

W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane 

jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejąca 

owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia 

osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić min.60 mm. 

Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je 

wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi. 

Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząsteczek szczotką lub 

sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy 

wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m 

wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nałożoną siatką a powyżej 2 m 

wąskimi paskami  tkaniny zbrojącej wtopionymi w masę klejąca ułożoną po obu stronach 

wzdłuż krawędzi naroża. 

Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką poliuretanową. 

Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do 

mocowania płyt stosować łączniki tworzywowe. Łączniki powinny być rozmieszczone 

równomiernie. Zaleca się stosowanie min. 6 kołków na m2. Wszystkie nierówności wzmocnić 

należy dodatkowymi kolkami. Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 

godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w 



 

wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę 

uruchamiać należy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknięciu wiertłem podłoża. 

 

5.6.Przyklejanie tkaniny zbrojącej  

Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane 

zgodnie z instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie 

wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie 

bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Masę klejącą 

należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą o szerokości 1,10-1,20 m 

i grub. 2,5 – 3,0 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając rolkę 

tkaniny w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej. 

Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie 

wyszpachlować masę przenikająca przez oczka siatki. Siatka musi być wszechstronnie okryta 

masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry tak aby nie był widoczny kolor siatki. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 1,5 mm i 

nie więcej niż 3mm. Tkaninę zbrojeniową należy przeprowadzić przez dziurkowana krawędź 

listwy cokołowej i równo obciąć. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i 

powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na 

zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. 

W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach lecz nie więcej 

niż na długość 20 cm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i 

pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest 

widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak 

dobrana aby możliwe było wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 

głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez 

naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina 

przyklejona na jednej ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 

wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15-20 cm. W taki sam sposób należy 

wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 

 

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej. 

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia 

tkaniny z zbrojącej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w 

temperaturach nie niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 

atmosferycznych, 

silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 

godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z 

odpowiednimi świadectwami ITB. 

 

5.8.   Obróbki blacharskie.  

- Obróbki blacharskie powinny zapewniać należytą ochronę ocieplenia przed wodami 

opadowymi, 



 

odprowadzać wody opadowe poza powierzchnię elewacji. 

- Dachowe obróbki blacharskie wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 

Podokienniki kształtować tak aby ich kapinos znajdował się w odległości min 50 mm od 

powierzchni ściany. Obróbki blacharskie otworów montować przed położeniem warstwy 

klejowej. 

Warstwy wyrównawcze pod obróbki okienne wykonać z masy klejowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami. 

 

6.2.Kontrola jakości robót.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest 

przez Inspektora nadzoru. 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 

prac, 

b) w odniesieniu do właściwości całej termomodernizacji (kontrola końcowa) – po 

zakończeniu prac. 

c) uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

wykonane roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku 

Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 

dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu 

b) jakości zastosowanych materiałów 

c) dokładności wykonania przyklejenia płyt, 

d) dokładności wykonania masy zbrojącej 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 



 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

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

obniżyćcenę robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać docieplenie i ponownie je 

wykonać. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 

Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

 

10.1.Normy 

Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 

PN-B-20130”1999 Płyty styropianowe 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

Płyty styropianowe. 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

ZUAT –15A/03 System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej, 

 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

Tom I Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa 1990. 

 

11. Uwagi i wnioski końcowe. 

11.1. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

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

niniejszą 

specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną i zaleceniami 

Zamawiającego. 

 

11.2. Dokumentacja techniczna. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego rysunki niezbędne do wykonania prac zgodnie z 

umową. 

 



 

11.3. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią części zamówienia i są dla Wykonawcy obowiązujące. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentach zamówieniowych, a o ich wykryciu 

powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty i 

wbudowane materiały muszą być zgodne z niniejszą specyfikacją i uzgodnieniami 

dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe od których 

akceptacja odchyleń należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego. 

 

11.4. Ochrona środowiska naturalnego. 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego związane z tematem prac. 

11.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał w obrębie prowadzonych prac przepisów p. pożarowych. 

Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania Wykonawcy 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 

11.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej substancji na terenie prowadzenia prac. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi 

Zamawiającego oraz przy współpracy z Zamawiającym usunie lub pokryje koszty usunięcia 

szkody. 

 

11.7 Rusztowania 

Rusztowania wykonać zgodnie z instrukcją montażu. Odbiór należy odnotować w dzienniku 

budowy oraz protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po pozytywnym odbiorze 

należy przystąpić do użytkowania. 

 

SPECYFIKCJA  TECHNICZNA 

ST.1.13. ROBOTY  DEKARSKIE  I  BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE. 

 

 

1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich.  

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dekarskich i 

blacharskich oraz montażu rynien i rur spustowych. 



 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi 

integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 

CPV : 

3. klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych 

4. klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 – kładzenie rynien. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 

certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 

dopuszczającą do ich stosowania.  

2.2. Blacha tytanowo-cynkowa 

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-

73/H-92122. Grubość  blachy 0,55 mm (obróbki) do 0,70 mm (pokrycie),  obustronnie 

ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą  cynku  (275  g/m2)  oraz  pokryta  warstwą  

pasywacyjną  mającą  działanie  antykorozyjne  i zabezpieczające, arkusze o wym. 

1000x2000 mm. 

Wszystkie  materiały  do  pokryć  dachowych  powinny  być  przechowywane  i  

magazynowane  zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 

dziennika budowy. 

 

2.3. Dachówka karpiówka 

Projektuje się wymianę pokrycia dachowego na dachówkęceramiczną.  

Dachówki w kolorze czerwonym zostaną wpierw – przed ostatecznym wyborem i 

zakupem, przez Wykonawcę remontu powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Olsztynie, delegatura w Elblągu 

 



 

Cechy dachówki karpiówki: 

 
 

2.4. Papa termozgrzewalna 

Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z włókniny poliestrowej 

nawierzchniowa grub. min. 5.2mm i wentylacyjna PN-91/B-27618 

2.6. Obróbki  blacharskie 

Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 

10203:1998 

2.7.  Materiały instalacyjne 

Drut stalowy ocynkowany ø 8mm i pozostałe akcesoria (złącza krzyżowe, równoległe i 

kontrolne) 

Wszystkie w/w materiały powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 

techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 

 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, 

certyfikatami i opiniami specjalistycznymi, 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy 

je poddać stosownym badaniom. 

4. SPRZĘT  

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 

poziomice, piony, łaty, drabiny, wałki ząbkowane, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub 

szczotki dekarskie, szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku, w razie 



 

potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, 

ręczne elektryczne dmuchawy gorącego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w 

butli.  

 

5. TRANSPORT 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być 

zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas 

transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach 

obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót.  Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.  

Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie 

zamawiającego. 

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter 

przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i 

wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.  

Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć dachowych temperatura 

zewnętrzna nie powinna być niższa niż +8oC.   

 

6.2 Roboty towarzyszące  

W ramach robót towarzyszących należy wykonać uzupełnienie tynków na kominach i 

ogniomurach oraz wymiany uszkodzonych czapek kominów. 

 

6.3 Obróbki blacharskie 

Montaż obróbek blacharskich - czapek kominów, rynny i rury spustowe wykonać z blachy 

tytanowo-cynkowej grub.0.55mm – rynny Ø 180mm,   

Uchwyty rynnowe mocować w odległościach nie większych niż 50cm za pomocą kołków 

do betonu i wkrętów stalowych ocynkowanych, 

Rynny układać w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.  



 

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocnić ukośnymi podporami w nawiązaniu do stanu 

istniejącego.  

  

6.4. Pokrycie z dachówki karpiówki 

 Szczególowy opis:  

 Stosowanie łat o wymiarach 40x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m w 

rozstawie  uzależnionym od kąta nachylenia połaci (patrz poniższa tabela) 

 stosowanie kontrłat o min. grubości 20 mm zalecany kąt nachylenia dachu: 

powyżej 22° 

 układanie dachówek "na sucho" 

 mocowanie co drugiego rzędu dachówek przy pomocy uchwytów dachówki 

(na obszarach     

 zagrożonych silnym wiatrem co drugą dachówkę) 

 ułożenie pod dachówkami folii paroprzepuszczalnej Jako izolację przyjęto folię 

dachową  paroprzepuszczalną Teyvek o gramaturze q>1000 g/m2/24h 

 Wykonanie kalenicy 

Krycie kalenicy następuje gąsiorami kładzionymi na sucho. Jako szczególnie przydatny 

zalecamy suchy montaż wszelkich elementów za pomocą aluminiowych klamer. 

Gąsiory układane na sucho 

Kalenicę tworzy łata kalenicowa mocowana równolegle do okapu przy użyciu wsporników 

łaty kalenico- 

wej. Dopuszcza się rozwiązania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gąsiory układa się na 

łacie z zachowaniem niezbędnego przewietrzania. Przy kryciu w łuskę ostatni rząd 

dachówek musi być wykonany z elementów specjalnych tzw. dachówek kalenicowych tak, 

aby zachować krotność krycia. Górne krawędzie dachówek muszą być wsunięte min. 30 

mm w krzywiznę gąsiora.. Jako uszczelnienie stosuje się aluminiowe uszczelki 

wentylacyjne kalenicy. Zakończenia kalenicy tworzą elementy specjalne (gąsior 

początkowy i końcowy, płytka zakończenia kalenicy i grzbietu). 

 Wykonanie okapu 

Nowoczesne systemy pokryć dachowych posiadają specjalne elementy do wykonywania 

okapów. Niektóre są jednocześnie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza się tradycyjne 

wykonanie z trzech warstw dachówek połaciowych, lecz jest ono droższe i technicznie 

mniej sprawne. Okap należy wykonać z rzędu dachówek ułożonych nad pasem 

nadrynnowym i uszczelek PCV typu „wróblówka”. Na etapie wykonania więźby dachowej 

należy skoordynować wysokości elementów tak, aby zewnętrzna powierzchnia pokrycia 

nie posiadała załamania. Elementy okapowe mogą stanowić bezpośredni wlew do rynny 

(wysunięte) lub być zakończone na krawędzi konstrukcji. W tym drugim przypadku 

wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy. 

 



 

  

 

6.5. Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej 

6.5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

− pochylenie płaszczyzny połaci  dachowych z desek,  łat  lub płatwi  powinno być dostosowane 

do rodzaju 

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

− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 

dachowej), 

− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 

na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

− podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  istniejących dylatacji  konstrukcyjnych  

oraz  powinien  mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami  wystającymi  ponad 

powierzchnię pokrycia.  Szerokość szczelin  dylatacyjnych  powinna  wynosić  od  20  do  40  

mm  a  szczelin  obwodowych  około  20  mm. 

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 

elastycznym lub kitem asfaltowym, 

− w  podkładzie  powinny  być  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  

powinny  być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 

6.5.2. Podkłady z desek i membrany pod pokrycie z blachy 

Każdy podkład z desek i membrany pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące 

wymagania: 



 

− w  przypadku  pokryć  z  blachy  podkład  z  desek  i  jednej  warstwy  membrany  powinien  

być  zgodny  z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1., 

− deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 

dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 

Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%,  a maksymalna szerokość 15 cm.  Czoła 

desek powinny stykać się na krokwiach. Deski  należy układać  „na  pióro”  i  „wpust”  lub  na  

przylgę.  Szczeliny  między  deskami  nie  powinny  być większe niż 2 mm.  Nie dopuszcza się 

w deskach otworów po sękach o średnicy większej  jak  20 mm. 

Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

− membrana z materiału wysokoparoprzepuszczalnego (tzw. włochaty ekran dachowy) 

 

6.5.3. Pokrycia z blachy 

Pokrycia  z  blachy  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w polskich  

normach  wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

6.5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 6.5.2, 

– roboty  blacharskie  z  blachy  tytanowo-cynkowej  mogą  być  wykonywane  o  każdej  porze  

roku,  lecz  w temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach tytanowo-cynkowych w 

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

– blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  

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

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

asfaltową.  Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 

blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 

Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny być łączone w nawiązaniu do stanu istniejącego 

w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm,. 

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 

30 cm. 

Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż 

blacha pokrycia. 



 

W miejscach załamania dachu , tj. styku z dachem pokrytym papą należy szczelnie wykonać 

to połączenie z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15cm po za obrys części krytej papą. 

6.6. Pokrycie z papy termozgrzewalnej 

6.6.1. Reperacja istniejącego pokrycia papowego 

Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, 

podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy pap ściąć lub naciąć i przykleić. Niewielkie nierówności 

podłoża zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podkładowych. 

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworów na I m2 dachu) celem 

udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych 

 

6.6.2. Gruntowanie istniejącego pokrycia dachowego 

Na suche, czyste i wyreperowane podłoże papowe należy nanieść cienką warstwę 

ASFALTOWEJ EMULSJI ANIONOWEJ. Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepności 

papy nawierzchniowej do istniejącego podłoża z pap. Emulsję nanosi się szczotką dekarską lub 

wałkiem. Emulsję można rozcieńczyć, w zależności od potrzeb, dodając do niej maksymalnie 3 

objętości wody, po czym całość energicznie wymieszać. Zużycie materiału: ok. 0,2-0,4 kg 

emulsji na I m2 dachu. 

6.6.3. Warstwa papy perforowanej 

Papa perforowana PP-50/700 ma za zadanie wyrównanie ciśnień i zapobieganie powstawaniu 

pęcherzy pod pokryciem papowym. 

Papę perforowaną układa się bez klejenia, na zakład szerokości 2-3 cm. Papy perforowanej nie 

należy układać w odległości mniejszej niż 50 cm od: 

• okapów, 

• wpustów dachowych, 

• dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

• kominów, attyk i ogniomurów. 

Na papie perforowanej należy ustawić kominki wentylacyjne (I szt. / 30 m2). Kominki należy 

rozmieszczać równomiernie i nie ustawiać przy: 

• okapach, 

• wpustach dachowych, 

• dylatacjach konstrukcyjnych budynku, 

• kominach, attykach i ogniomurach. 

W miejscach planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w 

układanej warstwie papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. 

Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża. 



 

Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzaną masę 

asfaltową ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych lub uszczelniaczem trwale 

plastyczny. 

Zużycie papy: ok. I m2 papy na I m2 dachu. 

6.6.4. Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę zgrzewalną z asfaltu 

modyfikowanego SBS WF-200/3000, np. VEDAG o gramaturze 5,2 mm. Papę zgrzewać na 

całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki 

mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1  cm, a 

zakłady czołowe zgrzać na szerokość  12-15 cm. Wypływający asfalt sypiemy posypką w 

kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed 

promieniowaniem UV na szerokości planowanego zakładu czołowego posypkę na spodnim 

pasie papy należy podgrzać palnikiem i lekko wcisnąć szpachelką w masę asfaltową. Operacja ta 

ma na celu zapewnienie właściwego sklejenia pap w złączu. Zużycie materiału: ok. 1,15-1,17 

m2 papy na I m2 dachu. 

Uwaga - Obróbki elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej z 

pionową) należy wykonać w układzie dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jedną z 

warstw papę polimerowo-asfaltową na osnowie z włókniny poliestrowej lub w układzie 

jednowarstwowym, stosując papę polimerowo-asfaltową. 

W miejscach załamania dachu , tj. styku z dachem pokrytym papą należy szczelnie wykonać 

to połączenie z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15cm po za obrys części krytej papą. 

 

6.7. Instalacja odgromowa 

6.7.1.  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 

odstępowych przyklejanych. 

- 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 jeśli 

Zamawiający ją posiada lub stanem istniejącym zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 

krawędzi dachu 



 

-  na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić 

nad kalenicą 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. 

 

6.7.2. 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 odstępowych 

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. 

 

 

 



 

 

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 

Badania powinny obejmować następujące czynności: 

- 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  

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badania materiałów oraz robót. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego) świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca 

 

7.2 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek 

a na zlecenie Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte. 

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 



 

7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

 

7.4 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. 

 

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

 deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu 

odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej (bez znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję 

Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa 

 posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub 

krajową aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

 oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w 

konkretnym obiekcie budowlanym 

 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

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

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

 



 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Wymagania ogólne. 

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić 

następujące dokumenty : 

•  Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym  

   (harmonogram robót), 

•  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

•  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. 

 

8.1.2.  Odbiór częściowy 

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

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

8.1.3.  Odbiór końcowy robót 

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

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

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 



 

dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według 

Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie 

odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

8.1.4.  Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych 

przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną  

dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 Atest PZH, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

   usterek, 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do 

dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 

 

8.1.5.  Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 



 

9. OBMIAR ROBÓT. 

 

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok 

dekarskich jest 1 m2 powierzchni krytejj wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań (jeśli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy.  

Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).  

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za 

jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiące cenę ryczałtową 

kontraktu (zamówienia publicznego) ustaloną między Wykonawcą i Zamawiającym. 

 

11. ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA. 

 

11.1.  Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia 

przed dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. 

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i 

wliczony w cenę kontraktową. 

 

11.2.  Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz 

w bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w  następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 



 

 możliwością powstania pożaru. 

 

11.3.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac. 

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. 

 

11.4.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, 

pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy 

dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

11.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby 

pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez 

Wykonawcę – uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

 



 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

12.1.  Przepisy podstawowe. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 

 Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004. 

 

12.2. Normy. 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

 PN-B-94701:1999 - Dachy 

 PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

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

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

 PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć 

dachowych 

 PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

 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-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, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-

chronnych.  

 

Opracował:    

inż. Bogdan Motyliński   


