
 

 
 

 

Specyfikacja Techniczna 
 wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
1. Podstawa opracowania:  
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 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072). 

Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. Nr 213/2008 z 28.11.2008) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł. 

w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). 
 
2.Wstęp. 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych objętych przedsięwzięciem pt.: Remont dachu na budynku biurowym przy ul. Wojska 

Polskiego 2 w Suwałkach 

2.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną: 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują zakres robót oraz ilości robót budowlanych 

mających na celu wykonanie Remontu dachu na budynku biurowym przy. ul Wojska Polskiego 2 w 

Suwałkach w zakresie robót budowlanych. 

2.2.1. Zakres robót budowlanych 

Zakres obejmuje: 

01 Roboty dekarskie 

2.3.  Określenia podstawowe. 
Określania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

•Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy 

projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 

poz. 1126 – tekst jednolity); 

•obiekt budowlany: 

-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

-budowla stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

-obiekt małej architektury; 

•budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 



 

 
 

 

•budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, 

linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 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; 

obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

•tymczasowy obiekt budowlany – 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: urządzenia, barakowozy, obiekty 

kontenerowe; 

•budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

•roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego; 

•remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

•urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; 

•teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy; 

•prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

•pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

•dokumentacja budowy – 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, dziennik montażu i inne dokumenty wykonawcy; 

•dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

•aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie; 

•właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie 

do ich właściwości; 



 

 
 

 

•wyrób budowlany – 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. 

•Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje Techniczne, 

Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 

•Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione 

wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

•Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę 

wg Kontraktu, 

•Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, 

•Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez 

obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez Zamawiającego 

Robót, 

•Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 

Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 

•Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 

•Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 

część Robót Stałych, 

•Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone urządzenia i materiały, 

•Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie 

komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawcę na mocy 

Kontraktu, 

3. Materiały. 

  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały 

powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie. (Szczegółowy wykaz materiałów - w kosztorysie inwestorskim).  

 

4. Sprzęt. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.  

 

 

5. Transport. 



 

 
 

 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Cel kontroli jakości 
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu 

użytkowego. Kontroli podlegają roboty na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych 

oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami określonymi w 

Zamówieniu . 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów  

- 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 i 

które spełniają wymogi ST. 

 

6.5. Wyniki kontroli   
Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej 

strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco  Dzienniku Budowy  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 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, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 



 

 
 

 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, 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 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące 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. 
 
7 Obmiar robót - zastosowane jednostki obmiaru:  

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót,zgodnie z dokumentacją 

projektowa i szczegółową specyfikacja techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . W przypadku gdy 

urządzenia i sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 

8. Odbiory robót 
 8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 



 

 
 

 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 8.2 Odbiór Częściowy 

Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 8.3. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 

„Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST i 

Dokumentacją Projektową. 

W toku odbioru ostatecznego 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 przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół Odbioru 

Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

 Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 

 Dzienniki Budowy,  



 

 
 

 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

 sprawozdanie techniczne,  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru Ostatecznego Robót” 

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 8.5. Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) 

nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które 

wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

Odbioru Ostatecznego. 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności będzie cena ryczałtowa 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

-robociznę bezpośrednią, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

-koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące oznakowana Robót, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
 



 

 
 

 

 10.  Przepisy związane. 
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 

 Polskie Normy,  

 Branżowe Normy, 

 Aprobaty techniczne  

 instrukcje (w tym instrukcje ITB), 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Warunku szczegółowe wykonania robót budowlanych  

REMONT DACHU NA BUDYNKU BIUROWYM 
 
SST 01 Roboty dekarskie 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania związanych z 
wykonaniem pokrycia dachu papą zgrzewalną i robót towarzyszących 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót ziemnych, wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

2. Materiały - ogólne wymagania. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ogólnej ST. 

2.2  Izolacja cieplna 
Do wykonania ocieplenia stropów należy użyć keramzyt 

Styropian  ekstrudowany 

Styropian EPS 100 

2.3. Izolacja przeciwwilgociowa 
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej należy użyć  

folii poletylenowej gr. 0,2mm 

papy asfaltowej 

2.4. Papa zgrzewalna 
Do zabezpieczenia przeciwogniowego stropu należy użyć  

 papy zgrzewalnej podkładowej 

papy zgrzewalnej nawierzchniowej 

3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 



 

 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Ogólna specyfikacja techniczna. Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST  Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologią 
założoną w dokumentacji projektowej. 

4.2.  Transport materiałów 
 Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót izolacyjnych 
można przewozić dowolnymi środkami transportu . 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  
Ogólna specyfikacja techniczna.  

Przed wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być wykonane wszelkie obróbki 
blacharskie na okapach, kominach i wyrzutniach dachowych, zamontowane docelowe podstawy pod maszt itp. 
urządzenia. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej .Prace prowadzić w 
temperaturach dodatnich. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem , że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych( ok.+20 °C) i wynoszone na dach  bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej nawierzchni dachu, jej oblodzenia ,podczas opadów 
atmosferycznych oraz sinym wietrze. Przy małym pochyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami 
równoległymi do okapu, przy  większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu( z uwagi na spowodowaną dużą 
masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w 
miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce( z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie 
papy(z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelka w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu( 12-15cm).Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu 
palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z  jednoczesnym 
powolnym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijana rolką. Miarą jakości 
zgrzewu  jest wypływ masy asfaltowej o szerokości ok.0,5 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową 
rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak 
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
podłużny 8-10 cm, poprzeczny 12-15cm.Zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i 
zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca  źle zgrzane należy podgrzać( po uprzednim odchyleniu papu) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej 
można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.             W poszczególnych 
warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie  tak    aby zakłady ( zarówno podłużne ,jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się . Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

 

 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: zgodności wykonanych robot z projektem, oraz 
prawidłowości wykonanych detali. 
 



 

 
 

 

7.Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2  izolacji 
1 m2  pokrycia dachowego 
 

8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST  Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
.Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Kryteria odbioru robót izolacyjnych 

 zgodność wykonanych robót z projektem 
 ciągłość izolacji 
 

9.Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 
Podstawa płatności będzie cena ryczałtowa.. 
 
 
10. Przepisy związane.  
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano- montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

10.2. Zalecane normy 
PN-EN 13162:2009 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja (oryg.)  
PN-EN 13168:2009 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie  
PN-EN 13172:2008 
Wyroby do izolacji cieplnej – Ocena zgodności 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
 
PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 
stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 !C/50% wilgotności względnej). 
 
PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 
określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
 
PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie pełzania przy ściskaniu. 
 
PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na 
rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych. 
 
PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod obciążeniem 
punktowym. 
 



 

 
 

 

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

 


