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ST 1.0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych – remont dachu na budynku przy ul. Wośnickiej 125D w Radomiu obejmujący następujący 

zakres prac: 

– skucie uszkodzonych tynków na kominach,  
– uzupełnienie uprzednio skutych tynków na kominach,  
– rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
– rozebranie starego pokrycia dachowego z papy, 
– wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
– wykonanie nowych rynien i rur spustowych,  
– pokrycie dachu papą termozgrzewalną  
– wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  

– uporządkowanie terenu robót  i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczą część dokumentów przetargowych i należy ją stosować                     

w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. i przedmiarach robót.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

ST1.0.0 - Wymagania ogólne zawiera ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie podanym                             
w ppkt.1.1. Dokładny opis robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).                                             
W związku z powyższym Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować  w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):  
 

SST 1.1.0 – Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

1.4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych:  

• Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót:  
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej                                 
w budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik budowy winien mieć udokumentowane 
doświadczenie w realizacji remontów obiektów.  
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano – 
montażowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien posiadać 
doświadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontów obiektów. 

• Ogólne zasady wykonania Robót:  
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z umową, oraz jakości 

zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacja, wymagania ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB; przy czym 
stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji 
odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej,  

2) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  

3) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji i ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
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rozważna decyzje.  
4) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5) W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 
technicznych a także jakichkolwiek odstępstw od projektu lub zmian w zakresie zastosowanych 
materiałów i technologii, należy bezwzględnie porozumieć się z autorem opracowania tj. 
projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania 
technicznego.  

6) Przy opracowaniu ofert przetargowych należy dla wszystkich przewidzianych do wykonania robót 
ponieść ryzyko zupełności / kompletności, na tyle, na ile są one ujęte w dokumentacji technicznej 
lub w opisie, albo, jako niezbędne świadczenia uboczne, przynależne do prawidłowego i pod 
względem fachowym bez zarzutu, wykonania poszczególnych robót.  

7) Przed przystąpieniem do prac remontowo budowlanych należy szczegółowo zapoznać się                     
z inwentaryzacją budowlaną, oraz uzyskać wprowadzenie na budowę przez zarządcę obiektu, ze 
szczegółowym przedstawieniem zakresu robót. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
pomiarów stolarki okiennej, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.  

8) Wykonawca odpowiada, za jakość robót, zgodność wykonania ze specyfikacją techniczną, 
zakresem określonym w przedmiarze robót oraz we wprowadzeniu na budowę i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

9) Roboty winny być prowadzone przez firmę posiadającą odpowiednio wyszkolony personel, 
posiadający niezbędne uprawnienia i legitymującą się wykonaniem robót o podobnym 
charakterze, poparte referencjami. 

10) W przypadku pojawienia się wątpliwości w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych lub                
z zakresie materiałów i technologii, należy bezwzględnie porozumieć się z inspektorem nadzoru 
dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania problemu. 

1.5. Teren budowy i organizacja robót. 

1.  Prace prowadzone będą w czynnej placówce – wyposażonej we wszelkie media. Wszelkie materiały 
pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, a następnie 
wywieźć na składowisko odpadów. 

2.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

1) prace prowadzić w godzinach 7:00 – 18:00 

2) W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich. 

3) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza energię elektryczną oraz wodę dla potrzeb 
remontu. 

3. Ochrona środowiska  
Stosowane w remoncie materiały i wyroby nie są szkodliwe dla środowiska.  
Odpady o niskiej uciążliwości (gruz) winne być przekazane na składowisko.  
Odpady z papy powinny być przekazane do utylizacji. 

4. Warunki bezpieczeństwa pracy i użytkowania budynku. 
Na okres robót pokryciowych Wykonawca winien zabezpieczyć obiekt przed zalewaniem 
pomieszczeń. 

5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Zaplecze magazynowe materiałów budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej  części 
posesji od strony podwórza. Materiały małogabarytowe, narzędzia i sprzęt magazynować                            
w samochodach dostawczych, kontenerowych, przyczepach jezdnych lub na zapleczu. Zaplecze 
socjalne w przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy poza strefą robót budowlanych.  

6. Warunki dotyczące organizacji ruchu.  
Podstawowy dojazd do zaplecza budowy planuje się przez ulicę.  

7. Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sąsiednich dróg i ulic. Najazd ciężkich 
samochodów dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.  

8.   Ochrona i utrzymanie robót: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane 
do robót od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego. 

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
10. 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 
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

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

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

• 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
• 45261210 - 9 Wykonywanie pokryć dachowych  
• 45261910 - 6 Naprawa dachów 

1.6. Materiały  

Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winny posiadać świadectwo dopuszczenia ich do stosowania  
w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.  
Materiały powinny być oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiałów Oznakowanych znakiem CE 
przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do 
polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nieposiadających oznaczeń (B) lub (CE) 
należy dołączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego 
zastosowania.  
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania 
w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych                        
w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych                                       
w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument 
odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności). Dopuszcza się stosowanie wyrobów 
przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać 
oświadczenia dostawcy wyrobu,   w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja 
oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane 
zgodnie z warunkami określonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia10 września 2004 r.; Dz. U. NR 92 poz. 
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dnia11 sierpnia 2004 r.  
UWAGA!!!  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych 
producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
Zamawiający ma prawo zażądać dokumentów nabycia materiałów i porównania cen.  

1.7. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na własności materiałów. Sprzęt używany przez wykonawcę przy robotach budowlano-
montażowych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej  i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem 
zapasowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

1.8. Transport 

Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać 
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równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 
się podczas transportu. Materiały i urządzenia powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 

1.9. Warunki techniczne odbioru robót.  

1. Przed końcowym odbiorem robót Wykonawca zobowiązany  jest dostarczyć:  niezbędne atesty, 
aprobaty, świadectwa, jakości i dopuszczenia do stosowania na wszystkie zastosowane materiały, 
kosztorys zamienny lub powykonawczy w zależności od ustalonego sposobu rozliczenia robót po ich 
wykonaniu.  

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren oraz zajmowane 
pomieszczenia i przekazać przedstawicielowi Zamawiającego w terminie odbioru robót.  

3. Opis sposobu odbioru robót budowlanych: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne,  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót,  
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia,  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,         
w konfrontacji z dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy:  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości  wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzone  
przez Wykonawcę na piśmie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot 
uzupełniających robót poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności                  
i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych 
robót  w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacji i ST                               
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                                            
i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach kontraktowych. 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 komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego, 
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

• Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz. U. z 2021 r.  poz. 2351 ze zm.), 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
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ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021. poz. 1376). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47. Poz. 401). 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 
 
SST-1.1.0 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wymianą 
pokrycia dachowego budynku przy ul. Wośnickiej 125D 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres robót budowlanych 
– skucie uszkodzonych tynków na kominach,  
– uzupełnienie uprzednio skutych tynków na kominach,  
– rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
– rozebranie starego pokrycia dachowego z papy, 
– wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
– wykonanie nowych rynien i rur spustowych,  
– pokrycie dachu papą termozgrzewalną  
– wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  

– uporządkowanie terenu robót  i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi 
oraz zaleceniami producenta.  
 
2.MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  

– są właściwie oznakowane i opakowane, 
–  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– 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 dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 
2.1.Papa podkładowa  
Wymagania podstawowe (minimalne): 
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 180 g/m², 
- asfalt modyfikowany elastomerem SBS  
- grubość papy 4 mm, 
 
2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie 
z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papa 
pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe (minimalne): 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
- giętkość w niskiej temperaturze -  - 20°C 
- wodoszczelność – 10 kPa 
- grubość -  5,2 +/- 0,2 mm 
 
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–24625:1998. 
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2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 
 
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  
 
2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. Blachy 
stalowe płaskie o grubości  rdzenia min. 0,50 mm obustronnie ocynkowane. Grubość powłki cynku 275 g/m². 
 
3.SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
– palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
– mały palnik do obróbek dekarskich, 
– palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni), 
– butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
– szpachelka, 
– wąż do cięcia, 
– wałek dociskowy z silikonową rolką, 
– przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy 
stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności oraz 
czystości podłoża.  
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap 
potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
 
4.TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak                           
i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  
stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 
 
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach 
dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza 
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą 
jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W 
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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. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt 
duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
-   podłużny 8 cm, 
-   poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane 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 papy) 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 nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza             
placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 

6.2 Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności                      
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej 
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych.  

 

7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trkacie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

8.2 Odbiór pokrycia z papy 

– sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie 
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad mijescem przyklejenia papy, 

– sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 
– sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez 

pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

– sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych, 
– sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
– sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu drożnosci i przewodów kanalizacyjnych. 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót 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. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 

 
 

        


