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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla inwestycji p.n. „PROJEKT REMONTU DACHU I WYMIANY POKRYCIA  BUDYNKU 
MUZEUM  ETNOGRAFICZNEGO  UL. KRAKOWSKA 46, 31-066 KRAKÓW    DZIAŁKA NR 62/3, 
OBRĘB 15;  JEDN. EWIDEN. ŚRÓDMIEŚCIE”. 

Przedmiotem opracowania jest remont dachu i wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowym  
"Dom Esterki" w Krakowie przy ul. Krakowskiej 46. Obiekt inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków  
województwa małopolskiego pod nr A-235 i podlega ochronie konserwatorskiej.   
Inwestycja obejmuje wymianę całkowitą pokrycia  dachowego wraz z wymianą krokwi i łat. Konstrukcja  
dachu  pozostaje  bez  zmian  (za  wyjątkiem  wymiany  niektórych  elementów,  których  stan  zachowania  
wymusi taką konieczność). Obecny stan więźby dachowej jest dostateczny/dobry.   
 
1.1.1 Opis ogólny  
Budynek przy ul. Krakowskiej 46 znany jako „Dom Esterki” pochodzi jeszcze z okresu XIV i XV wieku (mury  
widoczne w kondygnacji piwnic). Był wielokrotnie przebudowywany, a obecna bryła powstała z połączenia  
dwóch mniejszych kamienic. W XVI wieku właścicielem  budynku był Bartolomeo Berecci, architekt króla  
Zygmunta Starego. Z przebudowy XVIII-wiecznej pochodzą stropy drewniane i bogata polichromia ścian, a  
prawdopodobnie  także  część  więźby  dachowej.  Ostatnia  przebudowa  miała  miejsce  po  1876  r.,  a  jej  
autorem był prawdopodobnie architekt Paweł Barański. Budynek  został wpisany do rejestru zabytków  
decyzją z dnia 20 lutego 1968 r. pod numerem A-235.  
Budynek położony jest obecnie w ciągu kamienic przy ul. Krakowskiej. Kiedyś stał przy kazimierskim rynku,  
który w przeszłości miał znacznie większe rozmiary niż obecnie.  
  Dach budynku jest dachem łamanym polskim w odmianie „dach łamany krakowski”. W tego typu  
dachach  pozioma  listwa  oddzielająca  dwie  połacie  dachowe  jest  dosyć  szeroka  i  często  ozdobiona  
ornamentem  lub  polichromią,  a  zdarza  się,  że  niewielkimi  oknami.  W  omawianym  budynku  przy  ul.  
Krakowskiej 46 płaszczyzna rozdzielająca połacie dachowe jest oszalowana wąskimi deskami w ciemno- 
brązowym kolorze.  
  Typ więźby to więźba płatwiowo – kleszczowa z mieczami.  
Rzut dachu oparty jest na rzucie prostokąta z dłuższym bokiem ustawionym w osi północ – południe. W  
poziomie dolnym na obwodzie muru umieszczono płatew stopową, na której wspierają się krokwie. Płatew  
stopowa dociska tramy, których końcówki wychodzą poza obrys muru. Na obwodzie wewnętrznym dolnego  
poziomu, na płatwi, wspierają się słupy, z których duża część jest oryginalna. Stanowią one podparcie dla  
konstrukcji górnego poziomu więźby. Na płatwiach górnego poziomu nabita jest współczesna podłoga z  
desek służąca jako komunikacja po przestrzeni tej części strychu  
Budynek obecnie użytkowany jest jako siedziba Muzeum Etnograficznego.   
 
1.1.2. Dach - pokrycie i więźba dachowa   
Kilkanaście  lat temu przeprowadzono remont dachu polegający na wymianie pokrycia na nowe, z dachówki  
ceramicznej. Przy tej okazji dokonano wymiany większości krokwi, a niektóre z nich dosztukowano. Na  
krokwiach  ułożono  folię  paroprzepuszczalną,  a  na  niej  łaty  i  dachówkę.  Folia  dachowa  jest  miejscami  
ułożona  niestarannie,  widać  liczne  rozdarcia,  sfalowania  i  nierówności,  co  może  powodować  zaleganie  
wody  w  przypadku  obfitych  opadów  deszczu  i  przecieku  przez  dachówki.  Dodatkowo  brak  kontrłat  
powoduje bliskie przyleganie folii do pokrycia, złą wentylację i zamakanie łat. Pokrycie dachowe nie jest w  
pełni szczelne, zauważono liczne obluzowania dachówek a dodatkowo są również braki w deskowaniu przy  
okapach  i  przy  środkowym  przełamaniu  dachu.  Powoduje  to  zawilgocenie  elementów  więźby  podczas  
opadów  deszczu  a  także  podczas  opadów  śniegu  i  nawiewaniu  go  w  przestrzeń  poddasza  poprzez  
nieszczelności w deskowaniu. Skutkiem tego jest namakanie krokwi oraz tramów/ściągów wystających poza  
krawędzie muru.  
Drewniane elementy są zakurzone, a w najwyższych partiach więźby widoczne są pajęczyny. W przypadku  
elementów pierwotnych (słupy, zastrzały) zachowało się ich pierwotne łączenie na drewniane kołki. Stan  
zachowania pierwotnych belek i słupów jest dobry (tylko kilka zostało wymienionych lub wzmocnionych).  
Niektóre stolce zostały wzmocnione, prawdopodobnie w XIX w. i XX w., metalowymi ściągami w postaci  
obejm z płaskownika, zamocowanymi do drewna przy pomocy śrub. Te elementy metalowe są obecnie dość  
mocno skorodowane.   
Część elementów pierwotnych usunięto podczas adaptacji poddasza, o czym świadczą gniazda po belkach.  
  
Pokrycie   
Pokrycie  dachu  w  czasie  ostatniego  remontu  wykonano  z  dachówki  czeskiej  firmy  TONDACH,  model  
Brnenka,  kolor  naturalny  czerwony.  Wyglądem  swoim  dachówkę  Brnenka  przypomina  „felcówkę”  i  
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klasyczną dachówkę „marsylkę”.   
Nad okapami zamontowano współczesne płotki śniegowe.   
Więźba dachowa   
Konstrukcja płatwiowo-kleszczowa z mieczami. podparta stolcami.   
- krokwie 12x12 co 90 -105 cm (osiowo)   
- krokwie narożne 12x18   
- murłaty 16x16   
- płatwie 14x14   
- słupy 18x18, 20x20, 17x19, 14x14 i inne – wymiary niejednolite dla słupów starej konstrukcji   
- płatwie tramowe/ ściągi 18x16, 22x22 
 
1.1.3. ZAKRES REMONTU DACHU  
W opracowaniu uwzględniono zalecenia inwestora, oraz wnioski wypływające z oględzin obiektu.   
Planuje się przeprowadzenie następujących prac remontowych:   
•  demontaż istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z folią i łatami  
•  ocena  odsłoniętych  elementów  drewnianej  więźby  dachowej  (w  przypadku  stwierdzenia  zniszczenia  
spowodowanego zawilgoceniem dokonać wymiany elementów lub wykonać nadbitki, decyzje zostaną  
podjęte w ramach nadzorów autorskich);  
•  demontaż krokwi i płatwi dolnego poziomu.  
•  demontaż obróbek blacharskich i orynnowania;   
  UWAGA!   
  Ponieważ takie elementy jak obróbki blacharskie dachu zostaną wykonane na wzór istniejących,  
  po zdemontowaniu należy je zabezpieczyć do czasu wykonania nowych elementów.   
•  wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robót;   
•  oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych; impregnacja więźby środkiem przeciwgrzybicznym  
i przeciwpalnym, zgodnie z instrukcją fabryczną;   
•  montaż nowych płatwi  
•  montaż nowych krokwi  
•  montaż nowego wyłazu dachowego  
•  uzupełnienie elementów deskowania nad lukarną, po zdjęciu pokrycia dachu i ocenie, które elementy  
deskowania należy wymienić na nowe;   
•  ułożenie foli wstępnego krycia (paroprzepuszczalnej)   
•  montaż kontrłat i łat pod dachówkę z rozstawem zalecanym przez producenta dachówki   
•  wykonanie nowego pokrycia dachu dachówką ceramiczną układaną tak jak istniejąca,   
•  wykonanie obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych, lukarn i zwieńczenia ścian z blachy miedzianej;  
obróbki wykonać na wzór istniejących i zachowaniem szerokości itp.;   
•  montaż rynien spustowych z blachy miedzianej o średnicy 180mm na dachu oraz 150mm na lukarnach;  
•  kominy: pomalowanie na kolor zastosowany na ścianach   
•  montaż ław kominiarskich 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
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antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
1.4.3. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.22. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.23. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.4.24. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.25. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prob związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.26. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.27. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.29. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.30. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.36. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.37. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.38. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.39. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
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rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana 
Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji 
powykonawczej 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, 
Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 
1650 z późn. zm.). 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. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, składowania i 
kontroli jakości muszą być zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi normami lub aprobatami 
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi. 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie 
jako przykładowe dla zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez 
Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i instalacji zgodnie z 
przewidzianymi w projekcie i funkcjonującymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji 
projektowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami 
minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 



 STWIOR dla inwestycji p.n.: PROJEKT REMONTU DACHU I WYMIANY POKRYCIA  BUDYNKU MUZEUM  
ETNOGRAFICZNEGO  UL. KRAKOWSKA 46, 31-066 KRAKÓW    DZIAŁKA NR 62/3, OBRĘB 15;  JEDN. 

EWIDEN. ŚRÓDMIEŚCIE 

 
strona 11 

 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. 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. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 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 użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
poźniej 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 zaaprobowanych. 
6.6. 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. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST 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 SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
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2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych Dz.U.04.92.881. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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h) dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego 
[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. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 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. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 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 powiadomienia 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 dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy 
Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 i stwierdzi ich wykonanie. 
12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna,, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a 
Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z 
poźn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. 
zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
- obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 
ROZBIÓRKOWE 

 
 
 

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia 
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 



 STWIOR dla inwestycji p.n.: PROJEKT REMONTU DACHU I WYMIANY POKRYCIA  BUDYNKU MUZEUM  
ETNOGRAFICZNEGO  UL. KRAKOWSKA 46, 31-066 KRAKÓW    DZIAŁKA NR 62/3, OBRĘB 15;  JEDN. 

EWIDEN. ŚRÓDMIEŚCIE 

 
strona 18 

 

 

 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac rozbiórkowych wraz z usunięciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
Planuje się przeprowadzenie następujących prac budowlanych:  

a) Rozbiórka pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 
b) Rozbiórka części więźby dachowej 

 
1.4. Informacje o terenie budowy  
Przed przystąpieniem do budowy należy przygotować projekt organizacji robót zgodnie z wytycznymi 
technicznymi i bezpieczeństwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robót należy uwzględnić metody 
zapewnienia bezpieczeństwa prac budowlanych prowadzonych na terenie czynnego zakładu pracy. Plac budowy 
należy zabezpieczyć przed przypadkowym wejściem osób z zewnątrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego 
wymknięcia terenu robót (w miarę możliwości) oraz wykonania innych zabezpieczeń [min. istniejącego budynku 
i jego elementów] i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorganizować zaplecze 
higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczyć miejsca składowania materiałów i 
odpadów. W uzgodnieniu z Inwestorem doprowadzić prąd i wodę do placu budowy oraz w uzgodnieniu z 
właściwymi jednostkami administracji państwowej i policji ustalić wjazd na budowę oraz jego oznakowanie.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ”Wymagania ogólne” 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2 Wykonywanie robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z załączonym rysunkiem, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów 
stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
2. Materiały 
Materiały nowe. - brak 
3. Wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne” 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w  ”Wymagania ogólne” 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenia. 
 
5.2 Zakres i kolejność robót całego zamierzenia budowlanego. 
1.1. Kolejność robót: 
   Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy: 
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a) protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy  
b) ustalenie dróg  transportu w budynku i na zewnątrz budynku , 
c) ustalenie punktów poboru energii elektrycznej i wody, 
d) ustalenie zaplecza socjalno –bytowego w tym sanitarnego 
e) wydzielenie obszaru robót i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych 
1.1   Roboty  budowlane 
a) Rozbiórka pokrycia dachowego 
b) Rozbiórka części więźby dachowej 
c) Roboty izolacyjne i wykońćzeniowe 
d) roboty malarskie; 
e) roboty porządkowe. 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy przeprowadzić tzw. robocze wytyczenie zmian oraz 
dokonać niezbędnych pomiarów oraz odkrywek testowych w celu  weryfikacji przyjętych rozwiązań 
projektowych i dostosowania ich do zaistniałej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
 
5.3 Segregacja odpadów, transport, utylizacja  
 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. 
W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe(np. azbest) wymagające 
spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. 
Praktycznie prawie całość urobku z rozbiórki budynku przeznaczyć należy do utylizacji na zorganizowanym 
wysypisku śmieci. 
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 
Przewidzieć go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem 
w czasie jazdy, czy też siatką zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 
 
5.4. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r . ( Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 , z późniejszymi 
zmianami ) , przy realizacji zamierzenia budowlanego występują następujące rodzaje robót , których 
specyfikację zależy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia : roboty budowlane , których 
charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ,a  w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości ( szczegółowy 
zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
23 czerwca  2003 r. ) 
W trakcie rozbiórki należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  ( Dz.U. Nr 47 , poz. 401 ) 
oraz wszystkich przepisów i norm branżowych .    
Przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych należy przeprowadzić instruktaż pracowników , zgodnie 
z Rozorządzeniem MPiPS z dn. 28 maja 1996 r. w  sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i    higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 , poz. 285 ). 
Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować w dzienniku budowy. 
Planowana rozbiórka nie narusza istniejących siedlisk ptaków na przedmiotowym terenie i nie wpływa na 
zakłócenie równowagi biologicznej. Zachowane są zasady ochrony elementów środowiska przyrodniczego i 
krajobrazu  
     
5.5. Uwagi końcowe 
 
Prace rozbiórkowe budynku można rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnej. 
Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. 
W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność. 
Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z inwestorem, podobnie sposób zagospodarowania 
powierzchni powstałej po dokonanej rozbiórce. 
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Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultować 
się z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w  „Warunki ogólne” 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami. 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w  ”Wymagania ogólne” 
8. Odbiór robót 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w  „Warunki ogólne”. 
9. Rozliczenie robót 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Warunki ogólne” 
9.2.Płatności. 
Cena robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do 
kontenerów 
- załadunek i wyładunek gruzu 
- koszt składowania i utylizacji gruzu 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Dokumentacja – Projekt wykonawczy 
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
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ST.01.06.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 

kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
 

kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji więźby dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 
ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Konstrukcja dachu   

Stan istniejący   

Po oględzinach można stwierdzić, że stan techniczny głównej konstrukcji dachowej jest zadawalający.    

Projektowany zakres robót   

Nie przewiduje się remontu głównej konstrukcji dachu. Jeżeli w trakcie prac remontowych uwidocznią się  
uszkodzenia więźby dachowej należy powiadomić projektanta celem podjęcia dalszych działań.   Projektuje się 
natomiast wymianę płatwi nad dolnym okapem. Nowe płatwie wykonać w przekroju jak  istniejące : 14x14 cm  
Do wymiany przewiduje się również wszystkie krokwie. Nowe krokwie projektuje się o przekroju 12 x 18  cm, 
natomiast krokwie narożne o przekroju 12 x 22 cm   Krokwie montować w rozstawie co ok. 90 cm.   

Wszystkie  nowe  elementy  więźby  zabezpieczyć  środkiem  impregnującym ogniochronnym  do  drewna w  
ilości wskazanej przez producenta tak aby zabezpieczyć elementy drewniane do klasy reakcji na ogień B-s2  d0. 
Elementy zabezpieczyć również impregnatem przeciw erozji biologicznej drewna. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

Tarcica jest podstawowym produktem drzewnym, otrzymywanym przez podłużne piłowanie (przetarcie) 
drewna okrągłego (pni drewnianych). Tarcicę sortuje się wytrzymałościowo, maszynowo lub wizualnie; zasady 
oceny dla każdego z tych przypadków podane są w odpowiednich normach. Tarcicę dzielimy ze względu na 
rodzaj drewna (iglaste liściaste) lub sposób obróbki. 

tarcica nieobrzynana – otrzymuje się przez przetarcie wdłużne kłody (dwie pozostałe płaszczyzny boczne 
pozostają nieprzetarte), 

tarcica obrzynana – otrzymuje się przez przetarcie wszystkich czterech płaszczyzn. 

Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy: 

deski – tarcica iglasta lub liściasta o grubości (od 19 do 45 mm) o wiele mniejszej od dwóch pozostałych 
wymiarów, 
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bale – wyrób drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubości 50-100 mm i szerokości równej 
przynajmniej podwojonej grubości, 

belki – wyrób drewniany (tarcica obrzynana) o przekroju prostokątnym, którego wymiary wynoszą od 120x200 
do 220x280 mm, 

krawędziaki (kantówka) – element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 100x100 do 
175x175 mm, 

łaty – elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32 do 75x140 mm, 

listwy – elementy tarcicy obrzynanej o grubości 12-32 mm i szerokości nie większej niż 70 mm, 

tarcica podłogowa – produkowana z drewna sosnowego, jodłowego lub świerkowego i stosowana (maks. gr. 50 
mm) do układania podłóg w budynkach mieszkalnych, przemysłowych lub gospodarczych; jakość tarcicy 
podłogowej określa się na podstawie dwóch klas I i II, według których drewno może mieć określoną liczbę wad. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach powyższych  stosuje się drewno według następujących norm 
państwowych: 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego wg normy PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne – klasy 
wytrzymałości. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 12%.  
Stosować drewno klasy C27 

2.2. Łączniki 

Zgodnie z programem konserwatorskim 

2.2.1. 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 05.08.1989 r. Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  
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2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 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.  

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór 
materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

4. Transport 

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2.    Transport i składowanie materiałów 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.1. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z NAPRAWAMI I ZABEZPIECZENIAMI ISTNIEJĄCEJ 
KONSTRUKCJI DACHU WYKONAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM ! 

Ze względu na planowane prace, dotyczące remontu części pomieszczeń poddasza, przewiduje się także remont 
więźby dachowej. Dopuszcza się przy tym adaptację strychu na obiekty kubaturowe pod warunkiem utrzymania 
konstrukcji więźby oraz jej gabarytów bez zmiany formy dachu. Ze względu na planowaną adaptację na cele 
użytkowe niezbędne będzie wykonanie ocieplenia. Aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń poddasza planuje 
się jego ocieplenie w połaci dachu. Proponuje się montaż ocieplenia między krokwiami, poniżej pełnego 
deskowania. Pokrycie dachowe zostanie w całości wymienione na nowe, wykonane z dachówki ceramicznej 
typu marsylka. Ze względu na planowane obciążenie pełnym deskowaniem i ceramiczną dachówką występuje 
konieczność wymiany krokwi z istniejących o przekroju 12x12 cm na nowe o przekroju 12x18 cm. Część 
istniejących krokwi jest sztukowana, a zdecydowana większość została wymieniona podczas ostatniego remontu 
dachu. Jeśli chodzi o sposób wykonania ocieplenia i nowego pokrycia dachowego, to zostanie ono zrealizowane 
z użyciem współczesnych materiałów systemowych – pełnego deskowania, folii wiatroizolacyjnej, wełny 
mineralnej, folii paroizolacyjnej. Jako dachówkę zaleca się marsylkę w klasycznym ceglanym odcieniu. 
W związku z planowanymi pracami adaptacyjnymi strychu przeprowadzony zostanie demontaż istniejących 
ścian z płyt kartonowo – gipsowych słabej jakości technicznej. Przewiduje się natomiast montaż płyt gk na 
krokwiach jako wykończenie płaszczyzn adaptowanej przestrzeni. Pozostałe elementy więźby – słupy z 
kleszczami – pozostaną eksponowane. Na belkach poziomych (tramach i ściągach) planowany jest montaż 
roboczej podłogi na drewnianych legarach. W przestrzeni między belkami zostanie wykonane ocieplenie z 
wełny mineralnej.  
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Należy zachować bezwzględnie wszystkie oryginalne elementy drewniane, przede wszystkim te łączone na 
drewniane kołki. Dotyczy to wszystkich elementów poziomych (tramy, ściągi, murłaty, pozostałe belki) i 
pionowych (słupy). Zachować należy także metalowe wzmocnienia więźby wykonane w XIX i XX w. Należy 
przy tym poddać je konserwacji ze względu na postępującą korozję. Dopuszcza się wymianę elementów 
współczesnych (głównie krokwi, o czym mowa wyżej), jeśli będzie to konieczne ze względów konstrukcyjnych. 
Podobnie względy konstrukcyjne mogą przesądzić o wzmocnieniu istniejących historycznych belek lub ich 
fragmentów. Należy wtedy zastosować metodę flekowania elementami drewnianymi z dobrze wysuszonego 
drewna, a wcześniej przygotować gniazdo w uzupełnianej belce. Przy uzupełnianiu należy zwrócić uwagę na 
układ włókien drewna. Nie dopuszcza się wymiany elementów historycznych bez uzasadnienia. 
Fragmenty uszkodzone, zmurszałe, a przeznaczone do pozostawienia bez uzupełniania należy wzmocnić 
impregnatem, aby podnieść wytrzymałość mechaniczną uszkodzonej partii, a także zapobiec dalszemu 
wykruszaniu się włókien drewna.  
Całość więźby dachowej należy dokładnie odkurzyć, usunąć pajęczyny oraz inne zalegające śmieci. W celu 
zabezpieczenia przeciwogniowego, a także przeciw grzybom i owadom żerującym na drewnie zaleca się 
impregnację całej więźby fabrycznym bezbarwnym preparatem. 
Wszystkie skorodowane elementy metalowe należy poddać konserwacji. Produkty korozji usunąć mechanicznie 
oraz zneutralizować chemicznie, następnie pomalować podkładem antykorozyjnym wiążącym jednocześnie 
resztki produktów korozji, a końcowej fazie pomalować farbą antykorozyjną w kolorze grafitowym. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami technicznymi producentów materiałów oraz 
przestrzegając reżimu technologicznego. Ze względu na dużą liczbę elementów istniejących na dachu wszystkie 
prace należy wykonać niezwykle starannie, aby uniknąć nieszczelności. 
 

5.2. PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

1. Odkurzenie i usunięcie pajęczyn oraz drobnych śmieci przy zastosowaniu przemysłowego odkurzacza. 

2. Wzmocnienie strukturalne drewna w miejscach osłabionych poprzez impregnację 15% roztworem 
Paraloidu B-72 w toluenie. Miejsca osłabione należy nasączyć impregnatem, a następnie szczelnie opakować 
folią polietylenową. Pod folię należy włożyć naczynie z nierozpuszczalnikiem (benzyna ekstrakcyjna) i 
przeprowadzić opóźnione odparowanie przez okres ok. 2 tygodni w celu uzyskania równomiernego rozłożenia 
tworzywa w strukturze drewna. 

3. Wykonanie wzmocnień belek w miejscach ubytków metodą flekowania. Należy użyć dobrze 
wysezonowane drewno iglaste i przy wklejaniu zwrócić uwagę na układ włókien. Fleki należy wkleić na 
polimerowym wodoodpornym kleju np. Ponal firmy Henkel. Klejenie wykonać przy zastosowaniu ścisków 
stolarskich. W razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie wzmocnień śrubami metalowymi nierdzewnymi. 

4. Profilaktyczna impregnacja ognioochronna, przeciwgrzybiczna i przeciw owadom przy zastosowaniu 
preparatu Fobos M-4 w wersji bezbarwnej. Zabieg należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, metodą 
powlekania pędzlem i/lub natrysku. 

5. Mechaniczne odczyszczenie elementów metalowych z rdzy. 

6. Zabezpieczenie metalu lakierem podkładowym z funkcją neutralizacji produktów korozji np. 
preparatem Brunox prod. szwajcarskiej. 

7. Pomalowanie powierzchni metalowych lakierem antykorozyjnym poliwinylowym w kolorze 
grafitowym Lowigraf firmy Polifarb Łódź. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6 

6.2.    Badania 

W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 
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a) zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

c) stan zabezpieczenia konstrukcji  

d) poprawność ustawienia konstrukcji  na ścianach. 

e) prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną 

f) stan techniczny i  jakość złączy elementów drewnianych  

7. Obmiar robót 

7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest m3 wbudowanego drewna.  

8. Odbiór robót 

8.1.   Ogólne  zasady  odbioru   robót   podano  w   ST  „Wymagania   ogólne”   Kod   CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały  
wymagania PB. Drewno powinno mieć atest jakości.  

9. Podstawa płatności 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

9.2.      Cena l m3 wbudowanej konstrukcji obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji  

- ustawienie konstrukcji w sposób zapewniający stabilność 

- prace zabezpieczające teren budowy 

- uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.  

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

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. 
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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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ST.01.07.00 POKRYCIE DACHOWE  
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1.    WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokrycia dachowego dachówką ceramiczną w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Stan istniejący  

Pokrycie dachowe jest w złym stanie. Dachówki na skutek złej jakości uległy korozji atmosferycznej.  
Projektowany zakres robót rozbiórkowych 

- zdjęcie dachówek na całej powierzchni dachu  

- rozbiórka łat i folii  

- rozebranie istniejących krokwi 

Nowe pokrycie dachu projektuje się na zwiększonych przekrojach krokwi w związku z projektowanym 
pokryciem dachówką na deskowaniu pełnym oraz planowanym dociepleniem poddasza. Projektowany zakres 
robót  

- montaż nowych krokwi 12x18 cm , narożne 12x22 cm 

- wykonanie pełnego deskowania , deska strugana i impregnowana 25 mm 

- ułożenie folii paroprzepuszczalnej  

- przybicie do krokwi nowych kontrłat z dostosowaniem do rozstawu krokwi,  

- przybicie łat o wymiarach 40mm x 50mm w rozstawie 37cm (rozstaw łat zależny od producenta dachówki).  
Nad dachem lukarny od strony podwórka z powodu małego spadku dachu wykonać również deskowanie pełne. 
Położyć deski o grubości 25 mm na krokwiach a następnie ułożyć folię i nabić kontralty i łaty jak na pozostałych 
częściach dachu. 

- Pokrycie – dachówka ceramiczna 

- Obróbki blacharskie 

- Rynny, rury spustowe, kosze zlewowe 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
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Podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych 
pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999. 

Jednostka ładunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i 
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i 
wyładunku. 

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach) oraz PW. 

2.2.1.   Materiały podstawowe - Pokrycie – dachówka ceramiczna 

-  dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny 
spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 
1304:2002/Ap1:2004, 

Aby uzyskać podobieństwo do historycznego wyglądu dachu należy 
zastosować dachówkę najbardziej podobną do dachówki "felcówki". 
Przykładem takiej dachówki jest ceramiczna "marsylka" . 

Projektuje się wymianę pokrycia na pokrycie ceramiczne z dachówki typu 
„marsylka” , kolor naturalny ceglasty. 

Ostateczny wybór dachówki do pokrycia dachu zostanie dokonany przez 
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komisję konserwatorską WUOZ.  

2.2.2.   Materiały pomocnicze 

-  uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

-  gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

-  drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, miękki, o 
średnicy 1,0-1,6 mm, 

-   nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i 
listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

-  zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta dachówek 
lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.3. Obróbki blacharskie  

Stan istniejący  

Obróbki blacharskie wykonane są z blachy miedzianej.  

Stan obróbek blacharskich jest w złym stanie technicznym. Przy wykonaniu obróbek nie wykazano należytej 
staranności. Znaczne ich uszkodzenia powodują zamakania i zacieki na murach budynku.  

Projektowany zakres robót  

Projektuje się wymianę wszystkich obróbek blacharskich na elewacjach i dachu budynku.  

Nowe obróbki należy wykonać z blachy miedzianej gr 0,6 mm.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie obróbek blacharskich w rejonie attyk i spływów wolutowych.  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy 
miedzianej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15"C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach.  

2.2.4.Rynny, rury spustowe, kosze zlewowe  

Stan istniejący  

Stwierdzono, że nie wszystkie połacie dachowe są zakończone rynnami, a woda deszczowa swobodnie spływa 
po gzymsach i ścianach. Istniejące rynny są zniekształcone i nieszczelne, co powoduje, że nie spełniają swojego 
zadania, gdyż zaobserwowano przelewanie się wody przez krawędzie rynien. 

Projektowany zakres robót 

Należy dokonać kompletnej wymiany istniejących rynien i uzupełnić brakujące. 

- rynny powinny być wykonane z blachy miedzianej gr. 0,6 mm z pojedynczych członów składane w elementy 
wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych, złącza powinny być lutowane na całej długości za 
pomocą spoiwa cynkowo-ołowiowego. Rynny powinny być mocowane za pomocą uchwytów rynnowych (tzw. 
rynajzy) wykonanych z płaskownika miedzianego w odstępach nie większych niż 50 cm 

- rury spustowe powinny być wykonane z blachy miedzianej gr. 0,6 mm z pojedynczych członów i składane w 
elementy wieloczłonowe. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami wykonanymi z miedzi 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m. 
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- uchwyty powinny by mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. Trzpienie powinny być wykonane z prętów miedzianych 

Uwaga! Mocowania rynien i rur spustowych na leży wykonać za pomocą uchwytów i haków wykonanych z 
miedzi 

- uchwyty do rur spustowych 

- uchwyty do rynien 

Rynny należy również zabezpieczyć siatkami chroniącymi przed opadającymi liśćmi. 

Można zamontować siatkę ochronną systemu Poly-Net EAN (Marley Laubstop) nr 4002644-071398 

2.2.5. Kominy i elementy kamienne 

Tynki kominów są w dobrym stanie technicznym. Przewiduje się malowanie renowacyjne tynków kominów po 
zakończeniu robót na dachu. Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze starej bieli.  

2.2.6 IZOLACJA PODDASZA 

Z uwagi na duże straty ciepła przez strop nad pierwszym piętrem projektuje się docieplenie poddasza. W tym 
celu należy wykonać izolację termiczną poddasza z wełny mineralnej o gr. 20 cm.  Do krokwi od strony 
wewnętrznej nabić łaty drewniane 5x5 cm jako ruszt pod suchą zabudowę. Na łatach rozciągnąć folię PCV . 
Poddasze od strony wewnętrznej wykończyć płytami g-k, pokrycie pojedyncze. Na poziomie tramów poziomu 
dolnego  oraz górnego wykonać ruszt z kantówki drewnianej 6x10 cm w rozstawie co 60cm. Na tej konstrukcji 
zabudować podłogę z płyt OSB4 o gr. 22 mm dla celów komunikacyjnych.  Na poziomie oczepu wykonać sufit 
podwieszony z płyt g-k na ruszcie stalowym, izolacja z wełny mineralnej miękkiej 5 cm. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

-  są właściwie oznakowane i opakowane, 

-  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
mrozoodporności dachówek), 

-  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) 
normy PN-B-12030:1996. 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych. 
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Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być 
składowane na paletach. 

3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 

4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót 
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty 
pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

-  deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 

-  wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 

-  wykonanie kominów i nasad kominowych, 

-  otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
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-  osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie 
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w 
trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

-  wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, 
masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 

Podkład   pod   pokrycie  z  dachówek  stanowią  drewniane  łaty   przybite   poziomo   i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 

Wymagania  dotyczące   podkładu  z łat  drewnianych   pod   pokrycia  z  dachówek ceramicznych są 
następujące: 

-  łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, 
jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

-  łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

-  łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub 
uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

-  odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości 
dachu, 

-  w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w 
celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 
okapowej, 

-  wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

-  wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż 
osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 

-  wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 

-  łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 

-  podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

-  płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co 
najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku. 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać 

tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek 
nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

a)  Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
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b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 
powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 
metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

c)  Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 

d)  Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O 
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być 
ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w 
tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

e)  Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 
przekraczać ±10 mm. 

f)  Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiązania 
pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, zakończonym 
rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 
masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

5.6.1.   Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w PN-71/B-10241. 

W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu 
pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne 
niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych 
systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia 
powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

5.6.2.   Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową ciągnioną i 
zakładkową tłoczoną (marsylką) - wg PN-71/B-10241. 

5.6.2.1.    Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej 
podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną 
krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 
okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na 
okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. 

W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 

5.6.2.2.    Równość powierzchni pokrycia 
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Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla 
dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki 
zakładkowej ciągnionej i marsylki. 

Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 

5.6.2.3.    Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki 
prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 
dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 cm przy kryciu 
dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 

b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej długości pasa. 

5.6.2.4.    Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na 
długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 

– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 
każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio 
za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości 
dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 

– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa 
najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak 
przy kryciu w koronkę), 

– holenderki 7-13 cm, 

– zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 

– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 

5.6.2.5.    Zamocowanie dachówek do łat 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 

– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym 
powinna być przymocowana do łaty, 

– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony 

najczęściej  panujących wiatrów należy mocować dachówki,  jak w strefach klimatycznych II i III. 

b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 

-  w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 

-  w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 
wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. 
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Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 
dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), bądź zgodnie z PN-71/B-
10241. 

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji 
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-
10241. 

5.7. Obróbki blacharskie 

5.7.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.7.2.  Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 
–15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.7.3.  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.8. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) 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%, a 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. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

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-94701:1999 i PN-B-94702:1999 oraz 
wymaganiom zawartym w PW 

5.9. .Rury spustowe z blachy powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy 
leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe 
odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu . 

6.2.1.   Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
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technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2.   Badania prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

– przekroju i rozstawu łat, 

– poziomu łat, 

– zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m 
z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty 
od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podkładu, 

– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

6.4.2.   Opis badań 

6.4.2.1.    Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 
drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką 
milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, 
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.2.    Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru 
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przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 
5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.3.    Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, 
badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej 
specyfikacji. 

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 
10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

6.4.2.4.    Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy 
zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.5.    Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za  
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy 

sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji. 

6.4.2.6.    Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz 
przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 

6.4.2.7.    Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

6.4.2.8.    Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o 
ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 
płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem 
układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z 
wymaganiami podanymiw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto 
wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

-    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

-    szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót, 
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-    dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

-    dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

-    protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

-    instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

-    wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

-   jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić 
je ponownie do odbioru, 

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

-   ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

-   ocenę wyników badań, 

-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 
dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

9.   PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze 
dachówką uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie    i    przestawienie    drabin    oraz    lekkich    rusztowań    przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji projektowej 
elementów systemowych pokrycia, 

– pokrycie kalenic i grzbietów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy 

PN-77/B-02011 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361:1999 

Pochylenia połaci dachowych. 

PN-71/B-10241 

Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-10243 

Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

PN-B-12030:1996 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.  Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 

PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 490:2000 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2005(U) 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 1304:2002 

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
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-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 
1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod 
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny 
i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 


