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1. Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach zlecenia: termomodernizacja stropodachu w Zespole Szkół w Bodzewie.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z  Specyfikacjami 
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu treści. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

2.   Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów i materiałów budowlanych 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 
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3.   Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź 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 
Inwestorowi 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 Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. Wymagania dotycz ące środków transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów  i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 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.  

5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. 

5.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w 



Usługi Projektowe 
„DAGBUD” 

Dariusz Gendera 
Gostyń, ul. Mieszka I 3/41 

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU  
ZESPOŁU SZKÓŁ W BODZEWIE  
ADRES: BODZEWO 35, GMINA PIASKI DZIAŁKA NR 274/7 
INWESTOR: GMINA PIASKI 
UL. 6 STYCZNIA 1  63-820 PIASKI 

STRONA 4 

CPV 45215000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 
wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W 
przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień.  

5.2. Ogólne zasady wykonania robót  
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 Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inwestor 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 rozważana 
kwestię. Polecenia Inwestora 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.  

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót bu dowlanych 

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 i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, 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 Nadzoru 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 
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jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.1. Pobranie 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 Inwestora 
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 będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  

6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaakceptowanych.  

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 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 Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 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.  

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
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Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

7. Dokumenty budowy 

7.1. Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegi 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 
jego 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 Inżyniera. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
� uzgodnienie przez Inwestora 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 zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,  
� wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót,  
� propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,  
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

7.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.  

7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 
punktach następujące dokumenty:  
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
� protokoły przekazania terenu budowy,  
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
� protokoły odbioru robót,  
� protokoły z narad i ustaleń,  
� korespondencję na budowie.  

7.5. 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 prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

8. Wymagania dotycz ące obmiaru robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 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. 

8.4 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

9. Odbiory 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
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zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

9.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

9.3. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

� dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
� specyfikacje techniczne,  
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
� recepty i ustalenia technologiczne,  
� dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

ST,  
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,  
� sprawozdanie techniczne,  
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� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
� zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego,  
� uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
� datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  

9.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.  

10. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzy szących 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 
rozbiórki winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności 
Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i 
tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych 
Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  

11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

12. Zabezpieczenie tereny budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
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d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży 
w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: 
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 
likwidacji placu budowy. 

13. 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: 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 :  

a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, i dróg dojazdowych.  

b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi  
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
� możliwością powstania pożarów 
� hałasem. 

14. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 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.  

15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
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16. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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2. Roboty pokrywcze 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zlecenia: termomodernizacja stropodachu Zespołu Szkół w 
Bodzewie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie termomodernizacji stropodachu: 
- wykonanie docieplenia stropodachu granulatem styropianowym z wykonaniem otworów 
i zamontowaniem kominków wentylacyjnych 
- roboty przygotowawcze – renowacja starych warstw papowych, 
- wykonanie nowego pokrycia stropodachu wentylowanego z zastosowaniem papy 
termozgrzewalnej (dwuwarstwowo – pokrycie z papy perforowanej oraz papy 
wierzchniego krycia), 
- wymianę pokrycia murków ogniowych pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków, pasów 
elewacyjnych, 
-  wymianę  elementów odwadniających (rynny, rury spustowe) . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Granulat styropianowy o śr. 0,5-3,0 mm 
2.2. Papa asfaltowa wentylacyjna – perforowana PP-50/700 na osnowie z włókien szklanych 
o gramaturze 50g/m2  i gr. min 2,1 mm. 
2.2. Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z włókniny 
poliestrowej gr. min. 5,2 mm. 
2.3. Blacha stalowa ocynkowana  gr. min. 0,55mm – obróbki blacharskie 
2.4. Kominki wentylacyjne w ilości 1szt./30 m2 
2.5. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55mm, średnicy 15 cm. 

3.  Sprzęt 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwu lub sześciodyskowy z wężem, 
- butla z gazem technicznym propan – butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do ciecia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rączka, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania. 



Usługi Projektowe 
„DAGBUD” 

Dariusz Gendera 
Gostyń, ul. Mieszka I 3/41 

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU  
ZESPOŁU SZKÓŁ W BODZEWIE  
ADRES: BODZEWO 35, GMINA PIASKI DZIAŁKA NR 274/7 
INWESTOR: GMINA PIASKI 
UL. 6 STYCZNIA 1  63-820 PIASKI 

STRONA 13 

CPV 45215000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Do docieplenia stropodachu należy stosować agregat do wtryskiwania granulatu 
styropianu specjalnie skonstruowanego do tego celu. 

4.  Transport 
Wg wymagań ogólnych 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Ocieplenie stropodachu 
     Ocieplenie stropodachu wentylowanego należy wykonać z granulatu styropianu poprzez 
wdmuchiwanie w przestrzeń wentylowaną przegrody. W tym celu należy wykonać otwory 
technologiczne w płycie korytkowej. Ilość otworów technologicznych zależna jest od 
rozmieszczenia ścian ażurowych. Grubość ocieplenia wynosi 20 cm. Po zakończeniu prac 
otwory technologiczne szczelnie zamknąć i zabezpieczyć papa termozgrzewalną. Z uwagi na 
brak dostępu do przestrzeni poddasza, a także z powodu małej wysokości przestrzeni 
międzystropowej ocieplenie należy przeprowadzić metodą nadmuchu granulatu. Układanie 
granulatu powinno odbywać za pomocą specjalistycznego sprzętu dozującego. Po ułożeniu 
granulatu należy zamontować kominki wentylacyjne na otworach technologicznych, 
uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy 
kominkach wentylacyjnych. 
5.2. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
Roboty przygotowawcze – renowacja starych warstw papowych polega na naprawie 
uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp). Odspojenia i pęcherze należy 
naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać i podkleić lepikiem asfaltowym. 
Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy 
je wyciąć aż do podłoża po czym wkleić łaty z nowych pap. Na tak wyremontowanej 
powierzchni dachu należy ułożyć warstwę papy wentylacyjnej – perforowanej w celu 
zapewnienia odpowiedniej wentylacji .  
Pokrycie dachowe wykonać zgodnie z normą PN-B-02361:1999. Papa termozgrzewalna jest 
przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch warstw metodą zgrzewania 
tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej. Stosować papy wierzchniego krycia  modyfikowane 
SBS. Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan, 
należy przestrzegać następujących zasad: 
-palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy od strony antyadhezyjnej, 
- w celu uniknięcia zniszczenia papy, działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
-niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej  zapalenie, 
-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy, 
-stosować zakłady papy minimum 10 cm. 
5.3. Obróbki blacharskie 

Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Cięcia 
blach należy dokonać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn. Obróbki gzymsów wykonać z 
arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący. Obróbki 
zamocować przy pomocy kołków wbijanych. Rozstaw kołków co 50 cm naprzemiennie (raz 
przy krawędzi zewnętrznej , raz przy krawędzi wewnętrznej). Należy zastosować kołki Ø 6 
mm z szerokim kołnierzem i uszczelką. Obróbki należy wykonać w taki sposób, żeby 
wystawały poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadały kapinos. Od strony muru należy 
wykonać wygięcie blachy w górę min. 2 cm. Obróbki mocować do ściany za pomocą kołków 
wbijanych  Ø 6 mm z szerokim kołnierzem. Wszystkie obróbki zamontować ze spadkiem na 
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zewnątrz 2%. Wymagany spadek należy uzyskać poprzez nałożenie warstwy kleju na bazie 
cementu. 
5.4. Montaż rynien 

Montaż rynien dachowych 
Rynny należy zakupić jako gotowy wyrób z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny powinny 

być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm. Rynny powinny być mocowane za pomocą. 
stalowych haków o wymiarach 4x25 mm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej niż brzeg wewnętrzny. 
Połączenie kosza z rynna spustową poprzez lutowanie zapewniające szczelność połączenia. 

Montaż rynien spustowych 
Rynny należy zakupić jako gotowy wyrób z blachy stalowej ocynkowanej. Odchylenie rur 

spustowych od pionu nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m. Rury spustowe 
powinny być łączone na zakład długości min. 20 mm. Rury należy mocować do ściany za 
pomocą przykręcanych obejm. Obejmy mocować do ściany za pomocą kołków. 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– m2 pokrytej (docieplonej) powierzchni, 
– m2 wykonanej obróbki blacharskiej, 
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody. 

8.2. Odbiór 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: 



Usługi Projektowe 
„DAGBUD” 

Dariusz Gendera 
Gostyń, ul. Mieszka I 3/41 

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU  
ZESPOŁU SZKÓŁ W BODZEWIE  
ADRES: BODZEWO 35, GMINA PIASKI DZIAŁKA NR 274/7 
INWESTOR: GMINA PIASKI 
UL. 6 STYCZNIA 1  63-820 PIASKI 

STRONA 15 

CPV 45215000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
– podłoża, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 

deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
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. 
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego pokrycia (dwuwarstwowo) papą 
termozgrzewalną. 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
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3. Instalacja odgromowa 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji odgromowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji odgromowej; 
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 
- instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
- instalacje odgromową 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Rury winidurowe instalacyjne RL16 o średnicy 16 mm. 
2.2. Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 
2.3. Płaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm. 
2.4. Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej. 

3.  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
-   samochód dostawczy , 
-   spawarka transformatorowa do 500 A.   

4.  Transport 
Materiały należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
 

5.1. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowych , 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zmocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja będzie pracować 
oraz sam rodzaj instalacji. 
5.2. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 
- Zwody poziome 
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy 
instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo palnych. 
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- Przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy 
zwodach poziomych. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej 
trasie pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów 
odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy 
probierczych. 
- Uziomy 
Uziomy sztuczne należy wykonać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. Do 
uziomu należy połaczyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 
5.3. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem . Zakres prób 
podstawowych obejmuje: 
- pomiary rezystencji uziemień.  
 

6.  Kontrola jako ści 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami (4),(5) i 
przepisów (6)., 
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

- wykonanie pomiarów rezystencji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwpożarowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 

7.  Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostka obmiarową jest komplet robót. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór ostateczny 
 

9.  Podstawa płatno ści 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10.  Przepisy zwi ązane 
(1) PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. 
(5) PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
(6) Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
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4. Remont kominów 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru remontu kominów. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie remontu kominów; 
- montaż rusztowań, 
- odbicie starych tynków, 
- rozebranie istniejących betonowych czapek kominowych, 
- usunięcie gruzu z dachu budynków wraz z wywozem i utylizacją, 
- wykonanie nowych betonowych czapek kominowych, 
- tynkowanie kominów, 
- malowanie kominów i stopni włazowych do komina. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
       - mata zbrojeniowa fi 6 mm o oczkach 5 x 5 cm, 
       - deski szalunkowe, 
       - płyn gruntujący bezbarwny zmniejszający chłonność podłoża i poprawiający     
         przyczepność farby np. Atlas lub równoważny, 
       - farba fasadowa CAPAROL lub równoważna krzemianowa, 
       - izolacje powłokowe bitumiczne np. Abizol R lub równoważne, 
       - farba do malowania powierzchni stalowych. 

3.  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
-   rusztowania ramowe, 
-   samochód dostawczy, 
-   kontener stalowy na gruz. 

4.  Transport 
Materiały należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
 

5.1. Montaż rusztowań ramowych 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu i rozbiórce rusztowania powinni być przeszkolenia w 
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zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania.Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest 
zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie opadów 
(deszczu, śniegu, gęstej mgły), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być 
wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia 
zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnej ilości 
materiału oraz wykonywania prac w dogodnej pozycji. Zabrania sie używanie skrzyń, beczek, 
bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów. Zabrania sie obciążenie 
pomostów ponad ich nośność i gromadzenie sie na nich pracowników. Użytkowanie 
rusztowania powinno byc dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór 
techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do wykonania robót zapisem w 
dzienniku budowy.  
Przegląd rusztowania: 
- codziennie przez brygadzistę, 
- co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika 
budowy 
- doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach 
grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych. 
Posadowienie stojaków: 
- stojak rusztowania należy posadowić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na 
podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojak na odpowiednio 
większą powierzchnie podłoża. Podkłady powinny przylegać cała powierzchnia do podłoża. 
- Rozstaw stojaków nie powinien byc większy niż: 
• 2,00 m w kierunku równoległym do ściany 
• 1,35 m w kierunku prostopadłym do ściany 
Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonany przez osoby przeszkolone 
w zakresie montażu” 
- dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie może być większa niż: 
15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m. 
- odchylenie od pionu ramy w poziomie nie powinno być większe niż 10 mm 
- odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnych wzdłuż osi podłużnej nie może być 
większa niż 50 mm. 
- drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy minimum 70 cm, a 
ich pochylenie powinno być mniejsze nic 65 mm 
- w każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki 
wokół własnej osi jaki w osi stojaka. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowych , 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zmocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja będzie pracować 
oraz sam rodzaj instalacji. 
5.2. Wykonanie czapek betonowych 
Czapki betonowe grubości 7 cm wykonać na mokro w szalunku z betonu C16/20, zbrojonego 
siatka stalową fi 6 mm o oczkach 5x5 cm 
5.3. Roboty tynkarskie i malarskie 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy odbić istniejący tynk.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem 
obficie zmyć wodą. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. Gładkie 
podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. Tynk 
dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy 
uzależnić od rodzaju podłoża. Obrzutkę na podłożach ceramicznych i betonów 
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kruszywowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 
10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną 
stale w jednym kierunku. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro. 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo-wapienne: 
- do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10 
- do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5 
- do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
Gładź na tynkach należy nanosić po związaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. 
Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 
cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 
- na tynkach nie narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 4 
- na tynkach narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 2 
Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) 
można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować. Zawsze jednak należy 
pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem przed 
przystąpieniem do malowania. Malowanie wykonać dwukrotnie farbami fasadowymi. Stopnie 
włazowe należy przed pomalowaniem dokładnie oczyścić oraz pomalować farbą podkładową 
antykorozyjna oraz farbą nawierzchniową. 
Kolory wg uzgodnień z Inwestorem. 
Czapki betonowe należy zabezpieczyć poprzez naniesienie na  całej powierzchni izolacji 
bitumicznej powłokowej (dwie warstwy). 

6.  Kontrola jako ści 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Poszczególne etapy kontroli jakości robót powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– m2 (odbitego tynku; robót rozbiórkowych – czapki betonowe; nakrywy betonowe 
kominów; tynki zwykłe; izolacje przeciwwilgociowe; malowanie kominów), 
– m3 (usunięcia, wywozu i utylizacji gruntu), 
– szt. (malowanie stopni włazowych; rusztowanie przy kominach). 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór ostateczny 
 

9.  Podstawa płatno ści 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót. 

10.  Przepisy zwi ązane 
Instrukcje producenta 
PN-B-06250. Beton zwykły. 
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PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
 


