
1 

 

Jednostka projektowa: 

 
ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra, tel. 68 320 15 75 

Nazwa inwestycji: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły oraz niezbędną infrastrukturą  

Adres inwestycji: Oleśnica, ul. Paderewskiego 2, działka nr 33 obręb 0002 

Kategoria obiektu: XV 

Inwestor: 
Gmina Miasto Oleśnica - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Romana Podoskiego,  
ul. Paderewskiego 2, 56-400 Oleśnica  

Zakres projektu: Wielobranżowa 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót 

budowlanych  

 
Oświadczenie projektantów i sprawdzających: 
Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej  
i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

Opracował imię i nazwisko nr uprawnień podpis 

Główny projektant / kierownik pracowni mgr inż. Bogdan Mrozowski 
7 / 90 / ZG 

 
 

Data opracowania: sierpień 2018 Egzemplarz: 1 

  



2 

 

Ściany działowe - kod CPV: 45421152-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wewnętrznych ścianek działowych murowanych.  

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na 

budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na 

budowie), 

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie 

zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

Zaprawa cienkowarstwowa  

Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów 

murowych na cienkie spoiny grubości od 1 do 3mm. 

Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie 

zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. 

Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), 

spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o 

uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. 

Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również spoiwo wapienne. 

Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność 
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zaprawy do podłoża. 

Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków 

i bloczków wg zasad określonych w PN-B/03002/1999. Większość zapraw jest 

przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku 

powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów zewnętrznych, nadziemnych 

otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim 

oddziaływaniem wody opadowej i mrozu 

Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do murowania na 

cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5mm 

(zalecane ±1,0mm). 

 

Bloczki z betonu komórkowego 

Należy stosować bloczki o wymiarach (W x D x G) = 25 x 60 x 12cm 

W odmianie 600, klasa wytrzymałości: 4MPa, 

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,14 W/mK, 

Izolacyjność akustyczna: 40dB, 

Odporność ogniowa: EI120. 

 

Pustaki ceramiczne 

Należy stosować pustaki o wymiarach (W x D x G) = 23,8 x 49,8 x 11,5cm 

W odmianie 600, klasa wytrzymałości: 10MPa, 

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,307 W/mK, 

Izolacyjność akustyczna: 48dB, 

Odporność ogniowa: EI120. 

 

Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Mury należy 

wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 

otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki 

działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 

ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 

W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 

zazębione końcowe. Bloczki i pustkami układane na zaprawie powinny być czyste i 

wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem murów. 
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Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 

gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 

robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

- zakończyć roboty stanu surowego, 

- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 

 

Spoiny w murach: 

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10mm. 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

- liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 

15% całkowitej liczby cegieł. 

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 

wymiaru. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 

boczne. 

 

Ścianki działowe 

W ściankach działowych o wysokości powyżej 2,5 m stosować zbrojenie z bednarki 

lub z prętów okrągłych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwić w spoinach ścian nośnych, 

a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego, również i w powierzchni 

ościeżnicy przylegającej do ściany. 

 

Ścianki z gazobetonu 

Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych wykonywać na zaprawie cementowo-

wapiennej M-4 Po wykonaniu stropu, należy dopasować się wysokością ścian do 

istniejącej wysokości kondygnacji. Należy zwrócić uwagę aby użyta zaprawa 

posiadała odpowiednią wytrzymałość i konsystencję.  

Bloczki można w dowolny sposób przycinać i dopasowywać do dowolnych kształtów 

za pomocą piły ręcznej. Dzięki temu możliwie jest wykonywanie ścian o dowolnych 

kształtach. 

Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton 



5 

 

komórkowy odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. W 

chwili wbudowania: 

- wilgotność bloczków nie powinna być większa niż 20%, 

- grubość spoin nie powinna przekraczać 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla 

spoin pionowych, 

- odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ±3 mm. 

Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne 

wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem 

elementami przewiązujących prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy 

płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 warstwie). Narożniki murów 

wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian przenikanie 

się poszczególnych warstw obu ścian. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować 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 laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000 

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne 

izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 

- PN-EN ISO717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – izolacyjność od dźwięków 

powietrznych 

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 

ogniowej elementów budynków 

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
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rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian 

działowych w budownictwie ogólnym 

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, 

nieprzezroczystych przegród pionowych 

- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo 

w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy. 

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 

- PN-B-9405:1997 Płyty gipsowo - kartonowe 

 

Pokrycie dachu - kod CPV : 45261210-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem pokrycia dachu przy budowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- papa termozgrzewalna: 

* papa podkładowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z 

włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm 

Wymagania podstawowe: 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa)min 200 g/m2  

- grubość papy min. 3mm. 

- Maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż 600/400 N/50mm (wzdłuż/poprzek) 

* papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, 

modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa 

pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta jest folią z 

tworzywa sztucznego. 

Wymagania podstawowe: 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2 

- modyfikowana elastomerem SBS 

- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 850 / 650N 

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40% 

- giętkość w obniżonych temperaturach: – 25°C 

- grubość min. 5,2mm ± 5% 

Wymaga się, aby pokrycie dachu w miejscu połączenia budynków (w odległości 8m) 

spełniało wymóg RE30, w pozostałej części budynku RE15. 

- blacha tytan-cynk o grubości 0,7mm 

- elementy instalacji odgromowej 

- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk o grubości 0,7mm 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Transport elementów powinien się odbywać środkami zapewniającymi przewiezienie 
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elementów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Elementy takie jak 

dachówka, blachy, płotki śniegowe, itp. przewiezione na teren budowy należy 

przechowywać w miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed przypadkowym 

uszkodzeniem. 

Technologia wykonania 

Przygotowanie dachu.  

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom 

podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, 

prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może 

być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 

płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu 

nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 

trójkątnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad 

dach należy – od strony kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej 

przeciwnie do spadku połaci dachowej. Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży 

np.: 

- z płyt żelbetowych, 

- z płyt styropianowych, 

- z gładzi cementowej, 

- z płyt twardych z wełny mineralnej, 

- z desek oraz dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności 

podłoża – podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów 

konstrukcyjnych obiektów. 

Układanie papy 

Przed ułożeniem, papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawiona 

do wyprostowania. Nie wolno usuwać folii, która zabezpiecza materiał w rolce przed 

sklejeniem. Zostanie ona stopiona podczas zgrzewania. Rolkę rozwijamy w miejscu 

docelowym, przymierzamy i ewentualnie docinamy. Następnie zwijamy z jednej 

strony do połowy, mocujemy, zwijamy z drugiej strony i również mocujemy. Papę 

podkładową najczęściej mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych 

i zgrzewa zakłady podłużne oraz poprzeczne. Papę wierzchniego krycia mocuje się 

tylko za pomocą zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z 

wężem i reduktorem.  Pasy papy łączymy na zakłady: podłużne wynoszące 9 cm 

oraz poprzeczne – 10 - 20 cm. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, nożem do 

cięcia papy przycinamy pod kątem 45° narożniki pasów znajdujących się na spodzie. 

Pasy papy w kolejnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie o 

połowę szerokości rolki, przy czym zakłady nie mogą zachodzić na siebie.  

Zgrzewanie papy. 

Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od którego zależy szczelność i trwałość 

pokrycia. Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i 

najczęściej występujących wiatrów. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża 

oraz spodniej warstwy papy w celu stopienia folii znajdującej na spodzie. Podczas 

zgrzewania papy podkładowej topimy również warstwę zewnętrzną z posypką 

kwarcową, na szerokości ok. 10 cm, zaś podczas zgrzewania papy wierzchniej – folię 

na pasku zakładu wzdłużnego. Papę należy podgrzewać do momentu pojawienia się 

wypływu masy asfaltowej o szerokości 0,5-1 cm. Równocześnie z podgrzewaniem 
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papy rozwijamy rolkę za pomocą rozwijaka. Cały czas powinniśmy znajdować się na 

niepokrytej powierzchni, gdyż nie wolno chodzić po świeżo wykonanym pokryciu z 

papy. Jeżeli wypływ masy asfaltowej jest za mały, dociskamy pasy papy rolką 

silikonową. Asfalt, który wypłynie, pokrywamy posypką w kolorze papy (wciskając 

ją szpachelką) co chroni go przed niszczącym promieniowaniem UV oraz zwiększa 

estetykę pokrycia. Po zgrzaniu kilku rolek papy i ich ostygnięciu sprawdzamy 

prawidłowość wykonania zgrzewów. W miejscach źle zgrzanych materiał delikatnie 

odginamy, podgrzewamy i ponownie sklejamy. 

Miejsca szczególne 

Podczas krycia dachu płaskiego papą należy szczególną uwagę zwrócić na obróbkę 

okapu, komina i ogniomuru. 

Obróbkę możemy wykonać z użyciem klinów styropianowych lub bez nich. W 

pierwszym przypadku w narożu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty) 

papą podkładową. Następnie zgrzewamy pas papy podkładowej na połaci dachowej 

oraz drugi pas, zachodzący na ścianę. Zakład papy podkładowej (poza klinem) na 

połaci i na ścianie powinien wynosić 12-15 cm. Jeśli wykonujemy obróbkę bez klina, 

największą trudność sprawi wyprowadzenie naroży – będziemy potrzebowali 

specjalnie naciętych pasów papy, które „złożymy”, jak pudełko. W taki sam sposób 

zgrzewamy w tym miejscu papę wierzchniego krycia. 

Obróbka z papy podkładowej musi być wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad 

poziom dachu, zaś z papy wierzchniego krycia około 10 cm wyżej. Obróbkę 

wykańczamy nierdzewną listwą dociskową i uszczelniamy trwale plastycznym kitem. 

W przypadku niewielkich obiektów najczęściej wykonuje się zewnętrzny system 

rynnowy, który jest tańszy od systemu wewnętrznego. 

Szczególnie starannie należy umocować papę w pasie przyokapowym, aby uniknąć 

ewentualnych nieszczelności. W tym celu, oprócz papy podkładowej i wierzchniego 

krycia, układa się także pas papy odcinającej obróbkę blacharską okapu. 

Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 

Mocowanie haków na rynny. 

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, 

ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.  

Mocowanie rynien. 

Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki 

narożnikowe. Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. 

Spadek rynny uzyska się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między 

najniżej i najwyżej położonymi hakami należy rozciągnąć linkę. 

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 

Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć 

przedni zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą 

klamerką. 

Mocowanie obejm. 

Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe 

ustawienie zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy 

zamocować obejmę odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian 

murowanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe należy zamontować po 

wykończeniu elewacji. 

Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
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Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 

50 mm. Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 

Mocowanie wylotu rury. 

Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione 

na koszt wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i 

jego orynnowania podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie 

od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw, wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inspektora nadzoru inwestorskiego co 

do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 

materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić 

i przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz 

uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed 

przystąpieniem do prac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Należy sprawdzić właściwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obróbek 

blacharskich. Sprawdzeniu należy poddać rozstaw łat, szczelność pokrycia oraz 

szczelność obróbek blacharskich. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 

tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy 

typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementów 

dostarczonych na plac budowy. Ponadto należy sprawdzić zachowanie 

projektowanych wymiarów, pionu i poziomu.  

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc wbudowania elementów, w przypadku 

wystąpienia niezgodności z projektem należy ww. miejsca doprowadzić do stanu 
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projektowanego. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

- sprawdzenie odbioru materiałów, 

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej. 

 

Normy, przepisy i opracowania przemysłowe 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-B-94701:1999 – Dachy 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 


