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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-00.00 – Wymagania ogólne  
   
L. WSTĘP  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych remontem dachu i elewacji budynku garażowo - 
warsztatowego.  
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo  
Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót związanych z remontem budynku 
garażowo - warsztatowego  zawartych w przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.  
  
1.1 Planowany zakres robót budowlanych:  
a) roboty dekarskie dachu:  
- wymiana 1 płyty stropowej,  
- zerwanie papy asfaltowej – 3 warstwy,  
- wywóz zerwanej papy wraz z utylizacją zgodnie z ustawą o odpadach,  
- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,  
- gruntowanie podłoża,  
- montaż obróbek blacharskich,  
- montaż rynien i rur spustowych,  
- ułożenie na dachu dwóch warstw papy termozgrzewalnej (papa podkładowa + papa nawierzchniowa gr. 5,2 

mm)    
b) naprawa ścian elewacji:  
- zabezpieczenie folią okien, drzwi i bram garażowych wraz z rozbiórką folii,  
- naprawy tynku ścian oraz gzymsu,  
- gruntowanie ścian preparatem gruntującym,  
- zabezpieczenie ścian podkładową masą tynkarską np. Cerplast lub równoważną, - wykonanie tynku 

cienkowarstwowego o gr. kruszywa 2,0 mm,  
- malowanie elewacji 2 razy farbą emulsyjną zewnętrzną – kolor piaskowy.  
  
 1.2 Obowiązki Wykonawcy Wykonawca 
jest zobowiązany do:  
- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i   

umową.  
- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie.  
- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w 

budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest).  
- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru. - 

chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  



- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych  

- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż.  
- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

  
2. MATERIAŁY  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pozyskanych z jakiegokolwiek źródła.  
Do użycia mogą być zastosowane 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. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych 
wymagań nie mogą być zastosowane.  
  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.  
Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
  
4.  TRANSPORT    
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.   
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. WYKONANIE ROBÓT  
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą 
w dalszej części opracowania.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane 
w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w 
szczególności:  
- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,  
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według 
faktycznego zakresu ich wykonania.  



Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w kosztorysie powykonawczym 
i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.  
O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót jakich 
dotyczy.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. Zasady 
określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: a) 
odbiór robót ulegających zakryciu  
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.   
b) odbiór końcowy  
Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich 
robót.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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 zadania.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 
1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 
129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami).  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
SST 0.1. Elewacje  

Technologia bezspoinowego wykonania naprawy ścian zewnętrznych budynku polega na gruntowaniu oraz 
wykonaniu podkładu i wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej.   
W systemie tym poszczególne elementy składowe pełnią następującą rolę:  

• Gruntowanie podłoża – wzmocnienie istniejącego podłoża,  
• wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjne wykończenie ścian, chroniące warstwy elewacji 

przed starzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, agresywnymi opadami deszczowymi; stanowi ona 
jednocześnie kolorystyczną dekorację ściany zewnętrznej. Elementy składowe systemu  

  
Masy i zaprawy tynkarskie  
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy stosować masy i zaprawy tynkarskie o poniżej 
przedstawionych wymaganiach technicznych.  
 Wymagania techniczne dotyczące  mas i zapraw tynkarskich  

Cecha  Wymaganie  
1  2  

Postać  ciekła masa gotowa do użycia lub sucha 
mieszanka do zarobienia wodą  

Wygląd zewnętrzny  jednorodna masa po zmieszaniu  

Zawartość suchej substancji, %  
dla mas tynkarskich – różnica nie większa niż  

± 5% od wartości podanej przez 
producenta  

Straty prażenia  różnica nie większa niż ± 10% od wartości 
podanej przez producenta  

Konsystencja, cm  10 ± 1  

Odporność na rysy, mm  
brak rys w grubości równej dwukrotnej 
grubości zalecanej lub w grubości wynikającej 
z technologii nakładania  

Minimalna grubość warstwy wyprawy  2,0 mm  
  
6.3.Technologia wykonywania robót elewacyjnych Warunki przystąpienia do robót   
Inwestor  powinien żądać od wykonawcy robót elewacyjnych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub 
deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta/ kompletatora systemu) z aprobatą techniczną na 
zestaw wyrobów do wykonywanej naprawy elewacji – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów elewacyjnych. Roboty 
elewacyjne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i nie wyższej niż +25oC. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie odpadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0oC w 
przeciągu 24 h.  
Przygotowanie podłoża ściennego  
Powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i tynków.  
Podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność.   
Wykonywanie elewacji Wykonywanie wyprawy tynkarskiej  
Wyprawę tynkarską należy wykonywać zgodnie z przewidzianą w projekcie fakturą. Zaleca się unikać 
wykonywania wyprawy bez wyraźnej faktury, gdyż przy dużych powierzchniach nagrzewania mogą 
ujawniać się widoczne pęknięcia skurczowe. Masę tynkarską należy rozprowadzać za pomocą kielni, pac 
lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo nałożonej warstwy. Bezpośrednio po nałożeniu, 
warstwę wyprawy należy przeciągnąć pacą stalową, z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej – w 
zależności od tego, jaką ma się uzyskać fakturę. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między 
wyschniętym a świeżo nakładaną masa tynkarską, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co 



pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. Proces schnięcia wypraw, niezależnie od ich charakteru, polega 
na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej 
temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe.   Każdego 
rodzaju przejścia między różnymi systemami sąsiadującymi z nimi elementami budowlanymi, jak: 
balustrady, parapety itd. muszą być wykonane w sposób gwarantujący ich szczelne zabezpieczenie przed 
odpadami. W tym przypadku należy stosować m.in taśmy uszczelniające typu rozprężnego. Wszystkie 
szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane również w warstwie 
ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane np profile dylatacyjne. Malowanie elewacji  

  
PRZYGOTOWANIE PODŁ ŻA  
Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i 
inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np.  
pęknięcia  lub  ubytki)  należy  naprawić  i  zaszpachlować.  Niezależnie  od  rodzaju  podłoża  należy  je 
bezwzględnie zagruntować środkiem silikonowym .  
Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym ich wyschnięciu.  
PRZYGOTOWANIE FARBY  
Farba  elewacyjna  jest  dostarczana  w  postaci  gotowej  do  użycia.  Przed  użyciem  należy  ją  koniecznie 
dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. Do 
pierwszego malowania można dodać maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemności 200 ml 
na opakowanie 10 litrów farby). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej 
powierzchni.  
SPOSÓB UŻYCIA  
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby elewacyjnej. 
Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niż przed upływem  6  godzin  
po  gruntowaniu  podłoża,  Farbę  należy  nakładać  jednokrotnie  lub  dwukrotnie  w zależności od 
chłonności i struktury podłoża. Drugą warstwę należy nakładać poprzecznie do pierwszej po min. 6 
godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i 
załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak  zaplanowaną  
powierzchnię  należy  prowadzić  w  sposób  ciągły  (stosując  technologię  „mokre  na mokre”), unikając 
przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie  
wysychania  farby,  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem,  działaniem  wiatru  i  opadów 
atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 
powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zależny jest również od intensywności koloru stosowanej farby. 
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób 
naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą 
fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.  
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają 
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 6. 
Kontrola jakości robót  
  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
6.2.Kontrola, pomiary i badania  
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną  
  
 Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa  Niedopuszczalne jest 

występowanie następujących wad:  
 wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego,  



 pęknięcia powierzchni ,  
 wykwity soli w postaci nalotu,  
 trwałe zacieki na powierzchni,  
 odparzenia, odstawanie od podłoża;  
7. Obmiar robót  
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest jednostka 
podana w przedmiarze robót. 8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
 odbiór częściowy i końcowy robót  
 odbiór ostateczny  
8.2.Odbiór materiałów.  
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów  
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.  
  
8.3.Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, 
odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.  
8.4.Odbiór wykonanych tynków  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
 zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,  
 gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 

niedopuszczalne,  
 przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa)  
Wykonane  tynki  powinny  odpowiadać  PN-70/B-10100  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i 
badania przy odbiorze.”  
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 
prawidłowej eksploatacji obiektu.  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
  
10.1 Polskie Normy  
  
PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
PN-B-04620  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-B-02021  Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.  
PN-B-04500  „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”  
PN-C-04630      „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.  
PN-B-10100      „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”  
PN-B-01300      „Cementy. Terminy i określenia.”  
PN-B-04309      „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.”  
PN-B-04320      „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.”  
PN-B-04350      „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”  
PN-B-04351      „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i  



wytrzymałościowych.”  
10.2. Pozostałe dokumenty  
Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo ogólne”.  
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za spełnienie wszystkich  
wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  

  
  
  
  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –   
CPV 45261214  

SST-02.00 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 warsztatowo – 
garażowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, Samostrzel 
9, 89-110 Sadki  

  
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  

- demontaż istniejącego pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,  
- naprawa podłoża,  
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną – dwie warstwy,  
- obróbki blacharskie,  
- rynny i rury spustowe,  
- wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki.  
  

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.  Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
  
2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu 
modyfikowanego SBS 2000 g/m.  
Wymagania podstawowe:  
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², - grubość papy 4,2 mm,  
- wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek).  
  
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:  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m²,  
- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N,  
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, - giętkość w obniżonych 

temperaturach -  25ºC, - grubość 5,4 +/- 0,2 mm.  
  
2.3 Lepik asfaltowy- 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 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 gr. Min. O,55 mm obustroniie 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 osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego oprzyrządowania, a 
także 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 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.  
Nie dopuszczalne jest pozostawienie połaci dachowej bez przykrycia papą.   
  
5.3 Mocowanie rynien i rur spustowych  
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów 
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.   
  
5.4 Obróbki wiatrownic.  



Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą część dachu. Na krawędzi dachu (od strony 
zewnętrznej) montujemy obróbkę o szer. min. 25 cm. Na dachu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy 
papę podkładową a następnie wierzchniową.   
  
  
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 (zgodnie z PZJ) 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 trakcie 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 miejscem 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 prawidłowości połączeń pionowych i poziomych,  
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian,  
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 

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

  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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.  
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