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1. STO. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 

 

Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres Robót objętych S T .        

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

 organizacja zaplecza budowy 

 ustawienie rusztowań 

 wywóz gruzu i śmieci oraz koszt utylizacji i kosztów składowania 

 

Roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie, wykonawca winien ująć je w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera . 

 

 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 

 

 1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 projekt wykonawczy 

 specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 

 przedmiary robót 

 kosztorysy ofertowe 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt wykonawcy. 

 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego Robót.  
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. 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 wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

 

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. 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. 

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2. SPRZĘT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót.  

   

3. TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 

terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                          

5.1. Zasady kontroli jakości Robót 
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Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

 

5.2. Certyfikaty i deklaracje 

 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

 

6.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 

atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich 

Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

 

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu. 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją projektową 

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 ustaleniami z Projektantem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

 

 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realiacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 

7.2. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 
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Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

. 

 

 

7.3. Dokumenty do odbioru  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru  Robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami.  

2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 - umowa z inwestorem 

 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 

- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

- Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społcznej z dn.29.10.2003r.w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 

bliskiego 

 - Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

 - normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

ROBOTY POKRYWCZE 
B.01 

 
 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: B.01.01.00 Pokrycie dachu. 

B.01.02.00 Obróbki blacharskie B.01.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały. 
2.1.  Wymagania ogólne 

2.2.  Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powloką asfaltową PS-85 i 

posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport  - zgodnie z zaleceniami producenta 

2.3.  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.4.  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.5.  Blacha stalowa ocynkowana   

2.6.  Dachówka ceramiczną 

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/AzI:1999. 

2.7. Łączniki, 

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta 

materiałów pokryciowych. 

3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.     Transport. 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.     Wykonanie robót. 

5 1. Izolacje papowe. 

5.1.1.  W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę można zastosować 

papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2.  Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być 

wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, 

5.1.3.  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy 

odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4.  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 

izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5.  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 

10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2.   Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. Wymagania ogólne: 

a)  równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był 

nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b)  podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c)  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

d)  łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

e)  laty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

f)  rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

5.3.   Krycie dachówką ceramiczną. 

a)  krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy temperaturze powyżej +5°C, 

b)  przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 

c)  dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był 

poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widoczne go brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu 

pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1. cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej 

długości rzędu, 
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d)  zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych 

gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat, 

e)  pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 

5.4.  Obróbki blacharskie 

*  obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

*  roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od -15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 

5.5.  Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej. 

*  rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe, 

*  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

*  rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 

*  spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

*  rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe - z blachy jw. 

*  rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 

elementy wieloczłonowe, 

*  powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 

40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

*  rmy spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 

*  uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

6.     Kontrola jakości. 
6.1. Materiały izolacyjne. 

a)  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b)  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

c)  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien 

być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d)  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

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

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

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót B.08.01.00 - m2 pokrytej powierzchni, 

- dla robót B.08.02.00 oraz B.08.03.00 -mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór podłoża. 

*  badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 

krycia połaci dachowych, 

*  sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy) przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 

m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm, 

8.2.  Odbiór robót pokrywczych. 

*  roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

-  podłoża (deskowania i łat) 

-  jakości zastosowanych materiałów, 

-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

*  badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót 

pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

-  dokumentacja techniczna, 

-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 

-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 



 

 

9 | S t r o n a  

 

8.2.1.  Odbiór pokrycia z papy 

*  sprawdzenie przybicia papy do deskowania 

*  sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 

większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

*  sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 

szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

*  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

*  sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

*  sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

*  sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9.     Podstawa płatności. 
B.08.01.00 Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

B.08.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowanie, 

-  zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

-  uporządkowanie stanowiska pracy.  

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowanie, 

-  zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.   Przepisy związane. 
PN-69/B-10260                 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998             Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997        Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-27620:1998             Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245                 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.  

PN-71/B-10241                 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania  i badania przy odbiorze. 

PN-EN 490:2000              Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 

PN-75/B-12029/A:1999   Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 

 

 

 


