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09.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 45261000-4 
   
Kod CPV - obejmuje grupy robót:   
45261000-4  <Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty>    
 
Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.   

Remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pokój ul. Wojska Polskiego 26   
 
   
Inwestor i adres:   
Urząd Gminy Pokój   ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 
 

   
Nazwa,adres jednostki projektowania:   

Nest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. 
Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wrocław 

 
Spis zawartości zestawienia: 
 

 

 Strona tytułowa + zawartość zestawienia Str.01 
1. Część ogólna Str.01 
2. Wymagania dot.właściwości wyrobów budowlanych Str.02 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Str.02 
4. Wymagania dotyczące środków transportu Str.02 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Str.03 
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót Str.04 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Str.05 
8. Sposób odbioru robót budowlanych  Str.05 
9. Podstawa płatności Str.05 
10. Dokumenty odniesienia Str.05 

    
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pokój ul. Wojska Polskiego  
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej: 
Przedmiot: Specyfikacja techniczna  <Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty> odnosi się do 
inwestycji wymienionej w pkt.1.1. 
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV)  
45261000-4  <Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty> 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
Warunkiem wejścia na budowę jest: 
-odpowiednie przygotwanie podłoża; 
-pozytywny wynik badania materiałów dostarczonych na budowę. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i świadectw kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej i PN. 
1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
-wykonanie uzupełnień dla fragmentów j.w. Z papy posiadającej atesty NRO; 
-wykonanie krycia papą termozgrzewalną na papie podkładowej   
 
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Przewidywane prace towarzyszące: 
-Kontrolne pomiary sprawdzające dot. wyprowadzenia właściwych spadków do przepustów i wpustów odpływowych; 
Przewidywane prace tymczasowe: 
-Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejściowej przed wpływami atmosferycznymi; 
-Zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycją podczas prac na wysokości; 
2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1.Papa termozgrzewalna. 
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Należy zastosować papę o wymaganej odporności ogniowej przekrycia dla stropu żelbetowego= min.EI30  przeznaczona do 
wykonywania wodochronnych pokryć dachowych  
Ponadto dla pokrycia dachów istniejących Budynku Ginekologii-Położnictwa oraz Dermatologii wymagana klasyfikacja  
pokryć dachowych  na podkryciu z deskowania pełnego (strop na ostatnią kondygnacją ceramiczny lub żelbetowy) 
Papa na osnowie z tkaniny poliestrowo-szklanej, z obustronna powłoka z masy asfaltowej, z asfalltu modyfikowanego SBS, z 
wypełniaczem mineralnym, oraz dodatkami obniżającymi stopień palności. Strona wierzchnia powinna byc pokryta 
gruboziarnista posypka mineralną oraz wzdłuż jednej z krawędzi powinien byc nałozony pasek folii o szerokosci ok.12cm, a 
spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. 
2.2.Papa podkładowa. 
Nalezy zastosować papę do wykonywania wodochronnych pokryc dachowych w zestawie z papą wierzchniego krycia . Papa 
na osnowie z tkaniny poliestrowo-szklanej, z obustronna powłoka z masy asfaltowej, z asfalltu modyfikowanego SBS, z 
wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchni powinna byc pokryta folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia 
zabezpieczona drobnoziarnista powłoką mineralną. 
2.3. Wpusty odpływowe: 
Wpusty systemowe odpływowe – Fi.160 na wprowadzeniu, zasilane zgodnie z opracowaniem branżowym, zaopatrzone w filtr 
czopowy. Zasilanie kablem o parametrach zgodnie z zaleceniami producenta do tablicy piętrowej wg opracowania 
branżowego 
 
3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
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 zostać odebrane przez inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu i składowania. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
4.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa -pakowanie, przechowywanie i transport. 
-Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem 
grubości co najmniej 0,5 mm. 
-Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. 
-Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
-Rolki papy należy układać w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojącej, w 1 warstwie. Odległość między stosami 80cm. 
4.2. Wpusty odpływowe: 
Wpusty systemowe odpływowe – zapewnione bezpieczeństwo składowania i transportu przed uszkodzeniem udarowym. 
4.3. Blacha stalowa powlekana PE: 
Blacha stalowa ocynkowana bez względu na postać składu (arkusz, zwój) powinna być składowana w miejscu zadaszonym, 
suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podłoża zapewniającej odpowiednie przewietrzanie. Sposób ułożenia 
materiału nie powinien w żaden sposób narażać go na uszkodzenie powłoki ocynkowanej, zwłaszcza na przełamanie. 
Rozmieszczenie składowanego materiału powinno zapewniać swobodne podjęcie do zabudowy potrzebnego elementu bez 
potrzeby przesuwania pozostałych (skutkuje to niepotrzebnym narażeniem na uszkodzenia). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość 
pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5st.C., rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
Producenta odnośnie: 
-stanu podłoża, 
-temperatury, 
-wilgotności. 
5.1. Wykonanie obróbek blacharskich: 
Do robót blacharskich można przystąpić po: 
- sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną wykonania  podłoża (w tym również odpowiednich spadków) oraz 
podkładów pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich ściankach kolankowych., itp.; 
- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych które ze wzgledów technologicznych powinny być 
wykonane po robotach blacharskich); 
- po odczyszczeniu  podłoża z wapna, wiórów i zanieczyszczeń. 
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Wymagania ogólne dla podłoża: 
- podłoże powinno być równe, prześwit pomiędzy łatą kontrolna długości 3m przyłożoną do połaci rownolegle do wierzchu 
ścianki kolankowej nie powinien być większy niż 5mm. 
- podłoże powinno być zdylatowane w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych; 
- styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię połaci, styki ze ścianami oddzielenia ppoż, itp. Powinny być 
odpowiednio ukształtowane; 
Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące  o szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 
20 do 30 mm. 
Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym , tzw.kapinosem. Ząb okapowy powinien być zakryty z boków 
blachą odgiętą w dół. 
 
5.2.Izolacje wodochronne: 
Papa podkładowa: 
Warunki układania – pape należy układac w temp.nie niższej niż 0.st.C. Papy nie nalezy układac w przypadku mokrej 
nawierzchni podłoża, jej oblodzenia, opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze; 
Sposób układania – łącznikami mechanicznymi. 
Papa wierzchniego krycia: 
Warunki układania – pape należy układac w temp.nie niższej niż 0.st.C. Papy nie nalezy układac w przypadku mokrej 
nawierzchni podłoża, jej oblodzenia, opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze; 
Sposób układania – łącznikami mechanicznymi lub metoda zgrzewania bez stosowania ognia otwartego. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Ponadto: 
-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 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.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
-Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
-Sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
-Kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem równości, 
braku plam i zabrudzeń), 
-Kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
-Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, 
stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
-Oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji 
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera: grubość określa się metodami nieniszczącymi.;. 
-Kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
-Kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
-Oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jednostkami 
przedmiaru i obmiaru są: 

- Dla robót dotyczących krycia papą   - [m2] pokrytej powierzchni 
- Dla robót dotyczących obróbki blacharskiej  - [mb] pokrytej powierzchni 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zgodnie z ustaleniami specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 
 
8.1. Warunki ogólne: 
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Do odbioru końcowego powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja 
powykonawcza. 
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianej  jest sprawdzenie jakości:  
-wbudowanych materiałów; 
-wykonania elementów przed ich montażem; 
-gotowej konstrukcji. 
8.2. Obróbki blacharskie: 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną; 
- materiały; 
- wygląd zewnętrzny pokrycia; 
- umocowanie i rozstawienie żabek; 
- połączenia i umocowania arkuszy; 
- wykonanie i umocowanie pasów usztywniających; 
- rynny i rury spustowe; 
- zabezpieczenia elewacyjne; 
- szczelność pokrycia. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy 
przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania 
wykonuje się podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5st.C.Wyniki badań należy wpisać do 
dziennika budowy. 
Sposoby sprawdzania: 
- Zgodność z dokumentacja techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót blacharskich z dokumentacja 
opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne , pomiary oraz konieczne próby; 
- materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn.na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach odbioru 
materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej; 
- Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak dziury i 
pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od 
linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5mm 
odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 
5mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.; 
- Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek , łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z projektem umocowania i 
rozstawu żabek, łatek ii języków i powinno być przeprowadzone w czasie trwania robót; 
- Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się : w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na kalenicy, w narożach, 
korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 
- Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania robót i stwierdzeniu 
zgodności z projektem; 
- Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania połączeń arkuszy, 
umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach; 
- Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania zabezpieczeń kominów i murów 
ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady 
kominowe; 
- Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i  przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca 
należy polewać wodą przez 10 minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia; 
- Ocena końcowa – Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość 
odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z 
projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu 
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ani nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty 
blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych: 
Zasady odbioru: 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie od kolejnych etapów robót 
może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
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projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej specyfikacji techniczmej dały wyniki pozytywne. Roboty 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Normy:  
[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
[3] PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
[4] PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[5] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 
[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
[7] PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych . 


