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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach remontu dachu istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej  
w Trzonkach. 
. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 
Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność zaprowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
 
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ –  Przedstawiciel Inwestora 
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano – montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
 Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody jakie   i administracyjnymi. 

 
1.4.1. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie  
w terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu 
budowy: 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej. 
 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
 Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
 Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty 
przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. 
 Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
 

1.4.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy 
 Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót. 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
zapory, sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania 
warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne 
i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca 
kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu  
i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej 
zapłacie. 
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1.4.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 
terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia 
tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi 
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu  
i zainteresowane władze. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników  
i trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
w.w. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów 
Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do 
stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie 
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

 
2. Materiały 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
użytych do realizacji robót. W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien 
przedstawić do zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa  
z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania  
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju 
wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są 
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim. 
 W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. Materiały 
nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się  
z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów.  
Po zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 
pierwotnego stanu. 
 Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 
konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli dokumentacja 
projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Menadżera Projektu 
o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 

 
3. Sprzęt 
 Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość 
oraz terminowość wykonywanych robót. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. 
Sprzęt nie gwarantujący należytego wykonania robót zostanie przez Menadżera Projektu nie 
dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
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obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

 
5. Wykonanie robót 
 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  
z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary  
i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz 
obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań 
ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony 
jest Menadżer Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach 

szczególnych- Inwestora-Zamawiającego. 
 
6.1. Pobieranie próbek 
 Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek. 
Menadżer projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na koszt 
Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy. 

 
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, 
każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 
Menadżerowi Projektu. 

 
6.3. Dokumenty budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 
obejmuje: 
a/ dziennik budowy 
b/ książkę obmiaru robót 
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c/ dokumentację laboratoryjną (atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/ inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 
7. Obmiar robót 
 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
określonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym powiadomieniu 
go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki 
obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary 
robót podlegających zakryciu powinny być dokonane prze ich zakryciem, a robót zanikających  
w trakcie ich wykonywania. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 
dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli 
jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

 
8.3 Odbiór częściowy robót 
 Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4 Odbiór końcowy zadania 
 Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
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 A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
 B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
 C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Menadżera Projektu i Wykonawcy. 
 D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 
 E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
 F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 
przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
 G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy 
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą 
zamówienie (UE) 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin 
odbioru. 

 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być 
dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
9. Podstawa płatności 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
-robociznę bezpośrednią 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy  
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
-koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia  
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 
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Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 
nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru 
lub Nadzór należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

 
10. Przepisy związane 
Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 
należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 
wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

Normy PN: 
PN-70/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN-74/B-02009  Obciążenia stałe i zmienne 
PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 
PN-76/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie 
PN-87/B-02151  Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
PN-76/C-81521  Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie 
   wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki 
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
   przyczepności międzywarstwowej 
PN-88/C-81523  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej 
PN-93/C-81515  Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok 
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
   środowisk 
PN-89/H-92125  Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-78/M-69011  Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. 
   Filce i płyty 
BN-89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITBnr 221 ; Wytyczne oceny 
   odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia 

Normy EN: 
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalności przylg 
EN 77 Metody badania okien. Badanie odporności na wiatr 
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem 
statycznym dla pulsującego parcia powietrza z nad- i podciśnieniem 

Normy DIN: 
DIN-267 Łączniki mechaniczne 
DIN-456 Wyroby ceramiczne, dachówki 
DIN-1249 Szkło budowlane 
DIN-1725 Stopy aluminiowe 
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium 
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium 
DIN-4100 Konstrukcje spawane 
DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru 
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń 
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
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DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne 
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe 
DIN-1635 Folie izolacyjne 
DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy 
DIN-17440 Stale nierdzewne 
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno 
DIN-18056 Ściany okienne 
DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych 
DIN-18516 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane 
DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe 
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej 
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 
DIN-67530 Powłoki lakierowe. Badania 
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B-05.00.00 Konstrukcje drewniane 
kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Remont dachu (wymiana poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz instalacją odgromową) 
budynku Świetlicy Wiejskiej w Trzonkach 

 

 

 

14 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych - wykonanie nowego deskowania (30%) i łacenia połaci 
dachowych D-1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą: 
B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej 
B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1 Drewno 

 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - 
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Do wykonania konstrukcji dachu stosuje się drewno klasy C24, 
do deskowania połaci dachowej drewno klasy K33, według następujących norm państwowych: 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcjie drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 
Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn: 
 30 mm dla grubości do 38 mm 
 10 mm dla grubości do 75 mm 
Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: 
 10 mm dla szerokości do 75 mm 
  5 mm dla szerokości >250 mm 
Wichrowatość: 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
 dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23% 

 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20% 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
 w długości do +50mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
 w szerokości do +3 mm lub do –1 mm 
 w grubości do +1 mm lub do –1 mm 
Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe : 
 dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 w szerokości +2 mm i –1 mm dla 20% ilośc 
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 dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i –1 mm dla 20% ilości, w grubości  
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm  
i –2 mm. 
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
 

2.2. Łączniki 
Gwoździe należy stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12. Śruby z łbem sześciokątnym należy stosować 
wg.PN-EN-ISO 4014:2002, z łbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121 Nakrętki sześciokątne należy 
stosować wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151. Podkładki pod śruby 
kwadratowe należy stosować wg PN-59/M-82010. Wkręty do drewna należy stosować: 
 z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
 z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
 z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.3 Środki ochrony drewna 

 Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87  
z 05.08.1989r. 
 Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
 Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
 Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 Więźbę dachową należy zaimpregnować do stopnia materiału trudno zapalnego metodą 
impregnacji powierzchniowej środkiem przeciwogniowym impregnatem do drewna. 
 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym  
i suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach  
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien 
być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone 
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
oświetlone z dostateczna wentylacją. 
 
4. Transport 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.4. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
5.2 Deskowanie połaci dachowych 

 Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. Deski układać stroną dordzeniową ku 
dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza 
większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 
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Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. Za wywietrzakami od strony spływu 
wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową dla konstrukcji dachowej jest m3,, dla deskowania połaci m2 , dla montażu 
wiązarów z drewna klejonego element 
 
8. Odbiór robót 
 Wszystkie roboty objęte specyfikacją B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 14250                             Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące  
                                                   prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych  łączonych płytkami   
                                                   kolczastymi. 
PN-EN 338                                 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 844-3:2002   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
    tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
    dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021   Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003   Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996   System oznaczenia części złącznych. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.  
 

1. 2 .Zastosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest częścią dokumentów przetargowych  
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnoszą się jedynie do wymagań dotyczących pokryć 
dachowych - nie obejmują wymagań odnośnie do całości przekrycia dachowego w rozumieniu 
następujących definicji: - przekrycie dachowe - przegroda składająca się z elementów nośnych, 
izolacji termicznej i izolacji wodochronnej pełniąca rolę dachu zarówno pod względem konstrukcyjnym, 
jak i funkcjonalnym, W warunkach wykonania i odbioru robót związanych z pokryciami dachowymi 
jako zasadę przyjęto określenie wymagań w następującej kolejności: - wymagania związane  
z projektem, - wymagania dotyczące przyjmowania materiałów na budowę, - wymagania dotyczące 
wykonywania pokryć, - kryteria odbioru.  
 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2.  

 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub 
powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały stosowane do robót 
dekarskich do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej powinny mieć certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub  
z Polską Normą.  
Z dniem uzyskania przez Polską członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny: - mieć 
certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE, - 
mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta -  
w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa. Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót 
dekarskich powinien się znajdował termin przydatności do stosowania. Sposób transportu  
i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich.  

 
2.2. Przyjęcie materiałów na budowie 

Podstawą przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: projekt techniczny, 
 - dokumenty od producenta,  
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
 - sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami.  
Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania 
pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze 
według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie 
wyrobów nieznanego pochodzenia. Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację 
zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania wadliwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna". Wyroby 
pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: - odpowiadają wyrobom 
wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, - są właściwie opakowane  
i oznakowane, - spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, - mają 
deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat 
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na znak bezpieczeństwa. Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.  
 

2.3. Przechowywanie materiałów  

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
 

3. Sprzęt  i narzędzia 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania pokryć dachowych  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Niedopuszczalne jest 
używanie w tym celu narządzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki 
kątowe. Powoduje to uszkodzenie powłoki organiczne cynkowej, w następstwie czego rozpoczyna się 
proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzędziami są nożyce wibracyjne. Dodając arkusze  
w "koszu" należy pamiętać o pozostawieniu 4 - 6 cm luzu na stronę uzależnioną od spadku dachu  
i rodzaju zastosowanej rynny koszowej. .   
Chodzenie po dachu: montaż winien zostać zorganizowany tak, by jak najmniej chodzić po 
zamocowanych już arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczność należy stawiać stopy w "dole fali", 
uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy. Zaprawki: w przypadku 
drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki można je zaprawić lakierem 
(tylko w miejscu rysy), dostępnym w ofercie producenta.  
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4.  
 
4.2.Transport i składowanie:  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Jeżeli zachodzi konieczność 
przechowywania blach przez dłuższy okres czasu należy:  
- bezwzględnie usunąć folię ochronną, 
- składować materiały w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie 
reagujących materiałów,  
- oddzielić materiał od podłoża – min. 20 cm,  
- przełożyć każdy arkusz przekładkami.  
Przenosząc długie arkusze należy tak dobrać ilość osób, by zapobiec przesuwaniu po sobie blach 
oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność.  
 

5. Wykonanie robót  
 5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 ogólne" pkt 5.   

  
5.2. Wymagania szczegółowe 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z pow�okami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-
cynkową, aluminiową, organiczną wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. 
Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej 
konstrukcji. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do ciecia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych. 
- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach. 
Blachodachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercących do łat 
drewnianych lub metalowych. 
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Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy 
tym podkładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać 
poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny był umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej 
fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie  
i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. 
Przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe 
i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynać od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 
okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy 
ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. 
Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwy pokrycia z blachy. 
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, 
w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskicho pochyleniu 
połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp 
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej 
powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. 
Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farba 
zaprawową. Blachy absolutnie nie należy kłaść bezpośrednio na papie, powszechne jest stosowanie 
folii paroprzepuszczalnych z zastosowaniem łat i kontrłat. 
Konstrukcję z łat i kontrłat stosować także na odeskowane dachy pokryte papą. Zapewnia to właściwą 
wentylację połaci i zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. 
Przy małym spadku połaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagęścić kontrłaty, by zmniejszyć 
obciążenie zalegającego śniegu. łaty muszą być przybijane dokładnie, w równych odstępach tak aby 
podpierały blachę w jej najniższym punkcie. 
Mocowanie pierwszej łaty uzależnione jest od szerokości rynny i spadku dachu, jednakże musi być 
ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelować skok przetłoczenia - można to uzyskać stosując klocki 
dystansowe Dolna krawędź dachówki blaszanej winna sięgać 1/3 szerokości rynny. Jeżeli stosujemy 
pas nadrynnowy musimy pamiętać o tym by zamontować go w sposób umożliwiający, odprowadzenie 
z folii do rynny ewentualnych skroplin. 
Arkusze układa się od lewej strony dachu mocując najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by 
sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładając kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod 
spód mocujemy krótkimi wkrętami 20 mm pod przemoczeniem, na każdym module. Robiąc to lekko 
pod kątem maskujemy je - co znakomicie poprawia wygląd i estetykę wykonania  
Taki sposób układania arkuszy sprawia, iż blacha samym swym ciężarem zatrzaskuje się na 
przetłoczeniach zaś połączenia arkuszy są niewidoczne, czego czasem nie da się uniknąć nakładając 
blachę na wierzch, gdy trzeba ja dopychać do góry - zmniejsza to też liczbę operacji. Dopiero tak 
połączone arkusze mocujemy do łat właściwymi wkrętami (35 mm). średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7 
szt/m

2
 (w rejonach narażonych na silne wiatry należy zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je w dole 

fali za pomocą nasady magnetycznej wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki. 
Szczelność połączenia gwarantuje wkręt posiadający uszczelkę z EPDM, która przy prawidłowym 
(prostopadłym) dokręceniu wkrętu powinna wyjść nieco poza obręb podkładki. 
Uwaga - zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed przykręceniem wkrętów, przeciwnym wypadku 
uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelności! 
gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co drugim grzbiecie fali stosując uszczelki 
profilowane lub uniwersalne. 
Zastosowanie śniegopłotów na dachach o znacznym nachyleniu połaci pozwala uniknąć wiosną 
naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczeństwo zsunięcia się śniegu na 
przechodzące osoby. 
 

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej powinny być wykonywane z blachy o grubości od 0,55 mm 
do 0,7 mm. 
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. 
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5.4. Rynny i rury spustowe 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno 
być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN- B-
94701.-1999. 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 607:1999. 
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone 
indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

 Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczenia a ich jakość 
potwierdzona jest przez producenta. 

 Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 

 Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 

 Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe oraz czy posiadają 
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie  
z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 

 

6.2. Kontrola w trakcie robót 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania 
robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za 
pomocą 3 m łaty, ułożenie folii. 
 

6.3. Kontrola w czasie odbioru robót  
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

a) Zgodności z dokumentacją projektową 
b) Jakości zastosowanych materiałów 
c) Jakości wyglądu powierzchni pokrycia 
d) Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, 

kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak ławy kominiarskie, drabinki 
śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 

e) Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 
f) Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii 

Kontrolę dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonywanych prac  
z wymaganiami 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 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach dachówkowych 
podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte krawędzie i zakłady. 
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7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz 

zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych  
w naturze.  
Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m

2
. 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość 
prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 
 
8.1.1 Odbiór podkładu 

Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład 
z łat powinien być przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. 
Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie 
odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat 
sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi 
przeprowadza się za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. 
Sprawdzenie pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem 
murarskim i poziomicą lub za pomocą obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 
0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.  
Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden 
wynik badania jest negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład 
przez szlifowanie lub przeróbkę.  Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy.  
 
8.1.2. Odbiór robót blacharskich 

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace  wykonane są zgodnie  
z dokumentacją,  w sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania.  
 
8.1.3. Odbiór pokrycia z blachodachówki 
Odbiór pokrycia z blachodachówki polega na: 

 Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki  
z podziałką milimetrową 

 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny 

 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy 
przeprowadzać wzrokowo.   
 
 

8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności  
z dokumentacją projektową.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli 
częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.  
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

– Szczegółowe specyfikacje techniczne 
– Dziennik budowy 
– Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  
– Protokoły odbioru podłoży 
– Protokoły odbioru częściowego 
– Instrukcje producentów materiałów 
– Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać 
kontroli zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej.  
Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

– Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 
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– Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia. 

– Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 
 
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem 
tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór 
ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny 
do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanym pokryciu dachowym 
 

9. Podstawa płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby: 

– Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości 
robót wynikających z projektu. 

– Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej  
w kosztorysie ofertowym. 

 
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 
Zasady ustalenia ceny jednostkowej – cena jednostkowa obejmuje: 

– Przygotowania stanowiska roboczego 
– Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, pomostów, 

oświetlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie 
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

– Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
– Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi  

z technologii robót łącznie z kosztami zakupu i transportu. 
– Wartość pracy sprzętu z narzutami 
– Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 
– Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

 
W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo ustalone w umowie 
między zamawiającym a wykonawcą. 

 

10. Przepisy związane 

PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 506:2002  Wyroby do pokrył dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 
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. 
Cześć 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 
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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-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-B-20130:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania 

i badania 
PN-EN988  Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych dla 

budownictwa 
PN-EN 490:2000  Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu 
PN-B-12070:1996  Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i gąsiory dachowe cementowe 
PN-EN 1304 :2002  Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 
PN-B-12020:1997  Pokrycia dachowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  
                                              

INSTALACJI ODGROMOWEJ 

 
1. Część ogólna 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót instalacyjnych elektrycznych i elektroenergetycznch przewidzianych do wykonania  
w ramach robót budowlanych w budynku Świetlicy Wiejskiej w Trzonkach 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja techniczna dla odbioru i wykonania robót stanowi zbiór wymagań technicznych  
i organizacyjnych  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych takich jak: 
instalacje odgromową.  

Niniejsza specyfikacja i ustalenia w niej zawarte obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie wykonawczy. 
Zawiera prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, uruchomieniem elementów instalacji 
oraz wykonaniem  prób i pomiarów wykonanych na miejscu. 

 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach prac montażowych przewiduję się wykonanie następujących robót instalacyjnych: 

 Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 Kod CPV 45312311-0 Roboty w zakresie montażu urządzeń piorunochronynch 
 
Niniejsze prace obejmują: 
-  Wykonanie instalacji odgromowej  
W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych przedstawione są rozwiązania techniczne 
stanowiące podstawę do wykonania tych robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne  podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z PN-IEC60364 
energii elektrycznej, łączniki umożliwiające załączanie i wyłączanie oraz  zabezpieczenia chroniące 
elementy obwodu przed skutkami zakłóceń. 
Rury instalacyjne sztywne – chronią przewody instalowane po wierzchu w suchych 
pomieszczeniach. Łączenie rur odbywa się  przez wsunięcie ich  do odpowiednich złączek. 
Rury winidurowe giętkie – (karbowane) chronią przewody instalowane pod tynkiem lub wewnątrz 
ścian o konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Mogą być również zatapiane w betonie. Rury te są wykonane 
ze  zmiękczonego winiduru. Montaż odbywa się bez złączek, bowiem rury tnie się na odcinki 
wystarczające do połączenia sąsiednich puszek i innego osprzętu.  
Przybory instalacyjne – służą do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz 
zabezpieczania  obwodów w instalacjach elektrycznych. 
Osprzęt instalacyjny – służy do mocowania, łączenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi 
kabli i przewodów. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem elementów instalacji 
elektrycznych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
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1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcje budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi  być zgodna  

z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 Dodatkowo wykonawca dostarczyć  będzie następujące informacje: 

 Harmonogram i kolejność prac 

 Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 

 Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania 

Dziennik Budowy prowadzony przez Kierownika Robót posiadającego uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Materiały użyte do wykonania prac ujętych w ST powinny odpowiadać powszechnie uznanym 
normom i atestom. 

 
2.2. Puszki instalacyjne 

Do instalowania innego osprzętu  należy użyć puszek natynkowych i podtynkowych 100x100 mm. 

 
2.3 Instalacja odgromowa 

Instalacje odgromową należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
Instalacje należy wykonać w oparciu płaskowniki ZnFe30x4, drut ZnFe Ø8, osłony przewodów, maszty 
ochronne, uchwyty klejone i przykręcane oraz materiały pomocnicze. 

Wszystkie materiały wykonane z metalu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie  

 
2.4 Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają; 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
- deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją 
określoną, które  spełniają wymogi SST.   

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportu oraz zasady transportu powinny odpowiadać ogólnym normom przyjętym podczas 
prowadzenia prac budowlanych. 
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4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót instalacyjnych 

elektrycznych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Wykonanie robót powinny odpowiadać ogólnym normom  przyjętym  podczas prac budowlanych 

 
5.2    Instalacja odgromowa 

Zwody poziome należy prowadzić na wspornikach wkręcanych lub klejonych. Odległość przewodów 
od powierzchni dachu lub ścian min.2cm. Zwody poziome prowadzić na ścianach pod tynkiem w rurach 
osłonowych lub na wspornikach dystansowych na ścianach. Na dachu przewody łączyć w sposób trwały.  
Urządzenia zamontowane na dachu chronione będą za pomocą iglic i masztów połączonych z instalacja 
odgromową. 

Złącza probiercze  instalować na wysokości ok. 1m nad poziomem gruntu. Przewody 
odprowadzające połączyć z uziomem fundamentowym, w razie nie uzyskania odpowiednich parametrów 
uziomy należy wykonać uziom pomocniczy , otokowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym oraz 
wymaganiami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych" oraz obowiązujących norm. Roboty 
powinien prowadzić Kierownik Robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, stosownym zaświadczeniem kwalifikacyjnym oraz 
aktualnym zaświadczenie o przynależności do OIIB. Należy zapoznać się z obiektem przed złożeniem 
oferty. 

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne 
zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych oraz odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

Wymagane próby i badania odbiorcze: 

 oględziny, 

 próby ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, 
Wszystkie próby i pomiary powinny być potwierdzone stosownymi protokołami. W czasie kontroli 
szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne   zasady   odbiorów   robót   i   dokonywania   powinny być zgodne z  obowiązującymi przepisami  
i normami. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz ilości wykonanych robót. Rozliczenie 
wykonania zadania zgodnie z zawarta umową. 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN-IEC) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Remont dachu (wymiana poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz instalacją odgromową) 
budynku Świetlicy Wiejskiej w Trzonkach 
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9.3  Prace związane wyszczególnione w innych ST 
Inne prace wiążące się z wykonaniem prac betonowych i żelbetowych zostały zawarte  
w następujących ST: 
451-1   Prace przygotowawcze 
452-6  Lekkie przegrody budowlane 
452-7  Ściany 
453-1   Instalacje wodociągowe 
453-2  Instalacje kanalizacyjne 
454-2  Posadzki i podłóg 

 
 
 

 
       opracował: 


