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ST-1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne w ramach remont dachu na budynku 
użyteczności publicznej w miejscowości Niewierszyn, Niewierszyn 37a, 26-337 Aleksandrów, działki nr ew. 
388/6 i 388/7, obręb 0018 Niewierszyn. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych  
w w/w zakresie. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót budowlanych w zakresie określonych  
w projekcie i przedmiarze robót. 
 
W ramach projektu przewiduje się remont dachu na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niewierszyn, 
Niewierszyn 37a, 26-337 Aleksandrów, działki nr ew. 388/6 i 388/7, obręb 0018 Niewierszyn. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 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. 
 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także przebudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

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

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 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. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

 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 wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 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.). 
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 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. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 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. 

 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. 

 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. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,  
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

 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. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 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. 

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 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 robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych  
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 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. 

 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. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 
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. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

 1.5.1. Dokumentacja Projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- dostarczoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty  
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST 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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 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, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.  
 
1.5.4. 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 wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk 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. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 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. 
 
 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
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wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 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. 
 
2. MATERIAŁY I SPRZĘT 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie deklaracje właściwości użytkowe i dopuszczenia do użytkowania. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej,  
PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST 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 on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 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, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
3. TRANSPORT 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie 
stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na  
i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
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Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją 
projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami 
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za 
jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).   
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  
W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony 
sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania  

i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako 
niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym 
wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej . 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich 
zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego 
oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót 
w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
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6.1. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księgi obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
- Sprawozdanie techniczne 
- Dokumentację powykonawczą 
 
6.2. Tok postępowania przy odbiorze 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza 
na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót  
z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji  
i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak 
za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - 
to roboty te wyłącza z odbioru. 
 
6.3. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie,  
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.4. 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 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. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 
 
6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. 
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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 . 
 
 
6.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
1) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie  
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,  

kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru  
do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do 
Rejestru Obmiarów.  
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru Robót, 
− protokoły narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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ST-2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w trakcie prac w 
ramach remont dachu na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niewierszyn, Niewierszyn 37a, 26-
337 Aleksandrów, działki nr ew. 388/6 i 388/7, obręb 0018 Niewierszyn. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych związanych  
z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót budowlanych związanych z rozbiórką, 
wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych: 
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 
 

- oznakowanie terenu prac, 
- rozbiórka pokrycia z eternitu, rynien i rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich, 
- rozbiórka konstrukcji dachu, 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

 
2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz betonowy i ceglany, deski, drewno, glazura i terakota, złom stalowy, szkło, płyty eternitowe, płyty gipsowo-
kartonowe, wykładziny PCV. 
 
3. Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, 
pomosty wewnętrzne  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- sprzętu do transportu pomocniczego, 
- elektronarzędzia ręczne: piły do drewna, itd., 
- narzędzia różne. 

 
4.Transport 
Samochód samowyładowczy. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy 
używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  Transport drewna do fumigacji. 
Materiały pochodzące z rozbiórki przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń, itp. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wymagania szczególne 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych należy wstrzymać prace  
i wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski.  Przy rozległych rozbiórkach 
konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.  
 
Rozbiórka eternitu stanowiącego pokrycie dachowe. 
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Warunki podjęcia prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, który 
jest podstawowym składnikiem wyrobów eternitowych, są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U.2010.162.1089): 
 
● Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany 
jest do: 
- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 
- 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; 
-opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, 
obejmującego w szczególności: 

• identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej 
informacji od właściciela obiektu, 
• informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 
• zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji 
azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza; 

- posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych 
planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. 
 
● Właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. 
 
● Podstawą rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest powinny stanowić następujące dokumenty 
przekazane przez Wykonawcę: 
- numer decyzji zezwalającej na działalność firmy w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych, 
- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki oraz  
z zachowaniem przepisów bhp i prawa budowlanego, 
- opis przebiegu prac rozbiórkowych, zabezpieczających i sposobu przewiezienia odpadów do miejsca, w którym 
zostaną poddane utylizacji, 
- kopia decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych, 
- oświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracowników w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 
Z powyższego wynika, że prace polegające na rozbiórce eternitu – wyrobu zawierającego azbest – należy 
powierzyć tylko firmie, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia. 
 
● Zasady wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest: 
• Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję 
azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez: 
- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie 
wilgotnym przez cały czas pracy; 
- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie 
możliwe; 
- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub 
wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze; 
- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych 
dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami 
zawierającymi krokidolit; 
- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na 
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 
 
• Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o 
prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych. 
 
• Oświadczenie, o którym mowa, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. 
Po wykonaniu, przez specjalistyczną ekipę, demontażu eternitu i płyt azbestowo-cementowych zawierającego 
azbest, można przystąpić do zasadniczej rozbiórki budynku, w kolejności prac jak podano poniżej. 
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6. Kontrola jakości robót 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 
7. Odbiór robót 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
8. Przepisy związane 
 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.  U. 
Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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ST-3. WYKONYWANIE I KONSERWACJA ELEMENTÓW  KONSTRUKCYJNYCH 
DREWNIANYCH 
 
 
– WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich  
w ramach remont dachu na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niewierszyn, Niewierszyn 37a, 
26-337 Aleksandrów, działki nr ew. 388/6 i 388/7, obręb 0018 Niewierszyn. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu konstrukcji dachowych 
drewnianych oraz elementów konstrukcyjnych drewnianych w  w/w budynku. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót budowlanych w zakresie robót ciesielskich: 
 

- montaż więźby drewnianej krokwiowo - płatwiowej, 
- więźba dachowa zabezpieczona p-poż. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

 
 
– MATERIAŁY 
Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - deski na deskowanie, śruby, gwoździe. 
Drewno konstrukcyjne klasy C27 – min. C24. 
Drewnianą więźbę zaimpregnować przeciwogniowo poprzez trzykrotne pomalowanie środkiem, np. Uniepal lub Fobos 
2M. Drewno należy impregnować środkami grzybobójczymi, przeciwowadowymi, przeciwpleśniowymi  
i ogniochronnymi, które spełniają wymagania w zakresie chemicznej ochrony drewna budowlanego i są opisane  
w instrukcji ITB nr 355/98.  
 
 
2.1. Drewno lite 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wytrzymałościowo, 
odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna 
należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na przykład dębowego, 
akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny 
być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. 
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 
519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 
charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:  

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być -  
w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz  
PN-EN 350-1-2. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana  
do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, 
kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w 
wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej 
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sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 

 
2.2. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, 
wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 
lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-
03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne". 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania 
aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. 
 
2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne  
z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udziela-
nia aprobat technicznych - ZUAT-15/YI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania 
podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegające 
zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach. 
– SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra. 
– TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
 
4.1. Transport materiałów 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem . 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń, itp. 
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej 
wciągarki. 
 
4.2. Składowanie drewna na placu budowy 
Tarcica powinna być przechowywana na placu budowy w taki sposób, aby nie ulegała zawilgoceniu przez wodę 
opadową ani od wilgoci gruntowej. Jednocześnie należy zapewnić możliwość odparowywania z drewna wody w nim 
zawartej. 
Teren, na którym składuje się tarcicę, powinien być suchy i mieć zapewniony odpływ wód opadowych. Tarcicę 
przechowuje się w stosach opartych na słupkach betonowych lub ceglanych, które umożliwiają swobodny przepływ 
powietrza między gruntem a stosem. Również sam stos układa się w taki sposób, aby zapewnić dostęp powietrza i 
przewietrzanie każdej warstwy. Osiąga się to, przekładając poszczególne warstwy desek (łat, bali lub krawędziaków) 
deskami krótszymi położonymi pod kątem prostym lub stosując przekładki ze specjalnych listew. Jeżeli drewno będzie 
składowane przez dłuższy czas, to nad stosem należy wykonać daszek ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie 
wody deszczowej poza stos. 
Podczas przechowywania krótkotrwałego (do 10 dni) drewna o wilgotności nie większej niż 30% można stos na wierzchu 
nakryć folią polietylenową lub arkuszami papy. Odstęp miedzy deskami (latami, balami) powinien wynosić ok. 5 cm,  
a grubość przekładek, czyli odstęp pionowy między warstwami, minimum 2 cm. 
 
– WYKONANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
 
5.1. Zasady ogólne 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacją techniczną). 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji, o 
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poważnych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, 
którym stawia się wysokie wymagania jakościowe. 
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych w 
dokumentacji technicznej. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie 
powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych poniżej: 
± 0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm, 
± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm, 
± 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm, 
± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm, 
± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm, 
± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm, 
± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm, 
± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm. 
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości zgodnie z 
systemem zakładowej kontroli jakości. 
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zależności od zakresu ich stosowania - nie powinna być wyższa 
niż przewidziana normą PN-B-03150:2000. 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. 
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów 
powinny być izolowane. 
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną i ogniem powinny być podane w dokumentacji 
technicznej (projekcie budowlanym). 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych - w zależności do klas zagrożenia - powinny być 
odporne lub uodpornione na działanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, 
nr 75, póz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB 355/98. 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 
powinien być zgodny z instrukcją producenta oraz powinien odpowiadać wymaganiom Instrukcji ITB 355/98. 
 
5.2. Wykonanie połączeń 
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne ZPN-EN385. 
Duże złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 387. 
Połączenia klejowe należy wykonywać zgodnie z ustaloną procedurą technologiczną w wyspecjalizowanych wytwórniach. 
Dopuszcza się wykonanie klejenia tylko przez wykwalifikowany personel, przy zachowaniu zasad kontroli jakości. 
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem rodzaju 
łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w 
PN-B-03150:2000. 
Złącza na płytki kolczaste - w zależności od typu płytek - powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz 
wymaganiom aprobat technicznych. 
W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niż 2 rodzaje łączników. 
Połączenia na klamry mogą być wykonywane w elementach drugorzędnych lub w tymczasowych konstrukcjach 
z krawędziaków, okrąglaków czy bali. Połączeń na klamry nie należy stosować w konstrukcjach z desek. 
W przypadku złączy klejonych nie należy uwzględniać we współpracy innych rodzajów łączników. 
 
5.3. Wykonanie elementów 
Elementy prętowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom przedstawionym w zaleceniach 
udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007, względnie ETAG nr 011. 
Belki i słupy dwuteowe i skrzynkowe z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB - ZUAT-15/11.16/2003 i/lub ETAG nr 007, względnie ETAG 
nr 011. 
Wiązary drewniane kratowe na łączniki w postaci płytek kolczastych powinny odpowiadać PN-EN 1059. 
Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000. Powinny być 
wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach przez wykwalifikowanych pracowników i podlegać kontroli 
jakościowej produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości. 
 
5.4. Składowanie elementów 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 
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Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od podłoża 
warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na podkładkach 
rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich 
pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby 
nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość 
składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być 
oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. Elementy 
poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe. 
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np. kratownic) mogą być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub  
w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich 
deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 
 
6. WYKONANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
6.1. Dachy 
 
6.1.1.. Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu elementów 
powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu 
powinna wynosić ± 1 mm. Wymiary szablonu i elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość 
elementu nie powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1 mm. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o ile projekt nie przewiduje 
inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami. 
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: 
± 20 mm w przypadku wiązarów, ± 10 mm w przypadku krokwi. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane środkami 
grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 

7. KONTROLA ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
 
7.1. Szczegółowe wymagania 
Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakości 
zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, 
prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości wykonania 
złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od 
kierunku poziomego i pionowego. 
 
7.2. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, 
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów 
powinno być podane: 
• w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia 
oznaczonych znakiem budowlanym), 
• w zapisach w dzienniku budowy, 
• w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację lub certyfikat 
zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 
wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinna być 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386). 
 
7.3. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie oględzin, 
wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
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• sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• zabezpieczenie drewna, 
• wymiary elementów, 
• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
• prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na podstawie: 

- oceny jakości stosowanych materiałów, 
- warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie, 
- zgodności przebiegu klejenia z technologią producenta kleju, w tym ilości 

zużytego kleju naniesionego na klejone powierzchnie, czasu otwartego i zamkniętego klejenia, 
poprawności docisku, czasu klimatyzowania elementów pod dociskiem i po jego zwolnieniu, 

- sprawdzenia, czy nie występują rozwarstwienia spoin. 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem ich wbudowania 
może być pozytywna ocena ekspercka. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową  
z podziałką milimetrową albo suwmiarką- na losowo wybranych elementach, na przykład ścianie, belce, dźwigarze. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez 
przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na 
powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią ściany,  
z dokładnością do 1mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać za 
pomocą pionu murarskiego, poziomnicy pionowej i/lub przymiaru z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości budynku oraz usytuowania ścian 
poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 
Sprawdzenie poziomowości ściany należy przeprowadzać za pomocą poziomnicy murarskiej lub wężowej oraz łaty 
kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m - za pomocą niwelatora. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścian należy przeprowadzać za pomocą 
stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzać na 
podstawie oględzin i przyrządów do ustalania odchyłek w pionie i poziomie. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Związane normatywy:  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I –Budownictwo ogólne ; Arkady 
Warszawa, 1990.  
 
8.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa  
PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-B-03150:2000 - 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, właściwości mechanicznych i 
gęstości.  
PN-71/B-10080 -Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze. 
PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.  
PN-82/M-82054-00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.  
Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 
r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
 
- Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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ST-4. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz 
z rynnami, rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi w ramach remont dachu na budynku użyteczności 
publicznej w miejscowości Niewierszyn, Niewierszyn 37a, 26-337 Aleksandrów, działki nr ew. 388/6 i 388/7, 
obręb 0018 Niewierszyn. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych związanych  
z wykonaniem pokryć dachowych wraz z rynnami, rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi w w/w budynku. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

- projektowane pokrycie z blachy trapezowej na łatach drewnianych z użyciem folii hydrofobowej, 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej płaskiej grubości 0,55mm powlekanej (poliester mat – grubość powłoki 

35µm). 
- Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej,  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto stosowane materiały 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 składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 

- Pokrycie dachowe – blacha dachówkowa powlekana na łatach, 
- Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej, 
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
- Wykończenia okapu i oraz zadaszeń z paneli PCV ognioodpornych. 
 

2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych 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, 
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– 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 składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
Blachy trapezowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w 
wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 
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. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów: 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących  
w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 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 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 płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 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), na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat), 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 
krawędzie zewnętrzne. 

 
5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń: 
- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi 

pojedynczego profilu dachówki. 
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5.3. Pokrycia z blachy 
 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na 
spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód 
opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego 
wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit 
trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy 
wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci 
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu 
mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko blachą 
górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci 
większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z 
nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej 
bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe 
mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie 
usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z 
zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. 
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy 
stosować odwodnienia typu wewnętrznego 
 
 
5.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać  
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) 
o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane  
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z blachy powlekanej powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 
4.3.2. 

 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
– w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
– w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
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6.3.2.  Pokrycia z blachy 
Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-
EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 

 
7.2. Odbiór podkładu 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 
5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
 
7.3.  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podkładu, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania 

pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 

pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST)  

i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
7.4.  Odbiór pokrycia z blachy 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, 
złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.   
 
7.5.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
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Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
7.6.  Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych 
na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na 
ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
 
8.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
 


