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1. CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zadania pn: „Remontu części wspólnych zasiedlonego budynku wielorodzinnego 

Trzepowo ; ul. Mestwina 4” 
 

Zakresem robót objęto: 
- wymianę elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,  
- remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,  
 

Podstawowy zakres robót do wykonania obejmuje : 
- rozebranie istniejącego pokrycia dachowego 
- rozebranie istniejącej konstrukcji dachu 
- wymianę następujących elementów więźby dachowej: 
  krokwi dachowych 
  murłaty i podciągi dachu 
  słupków i zastrzałów 
- wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
- wymianę pokryć dachowych, 
- renowację kominów dachowych 
- wymurowanie komina dachowego od poziomu stropu 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 
 

1.2  INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 

Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaŜe teren placu budowy oraz wskaŜe miejsce 
poboru wody i energii. PrzekaŜe Dokumentację Techniczną (Przedmiar robót) i Specyfikację 
Techniczną Wykonania i Odbioru robót. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy, jest 
odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i utrzymanie - w trakcie realizacji robót aŜ do czasu 
zakończenia ich i odbioru ostatecznego. Szkody poczynione z winy wykonawcy robót, odtworzy na 
własny koszt. 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, drogi dojazdowe, 
wyjścia i przejścia piesze, dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj; ogrodzenia , bariery, poręcze , daszki, znaki 
ostrzegawcze, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy, z 
uwzględnieniem szczególnej ostroŜności z uwagi na charakter i funkcję obiektu. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest ujęty w cenie umownej. 
 

Ochrona środowiska. 
W czasie trwania budowy, wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy 
oraz będzie unikać uciąŜliwości dla osób i mienia społecznego wynikających ze skaŜenia terenu, 
powietrza , hałasu, zapylenia i innych szkodliwych następstw swojej działalności. Wszystkie materiały 
powstałe w wyniku rozbiórek zostaną wywiezione na wysypisko, a materiały tj; eternit, blacha, płyta 
suprema - zostaną wywiezione i poddane utylizacji. Nie dopuszcza się do wbudowania materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym niŜ dopuszczalne. Wszystkie materiały 
uŜyte do robót winny mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Zobowiązany jest do utrzymania sprawności sprzętu przeciwpoŜarowego na terenie zaplecza placu 
budowy i jej terenie. Materiały łatwopalne tj: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, będą 
przechowywane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny, za za wszelkie straty spowodowane poŜarem wynikłym w związku z realizacją 
robót i działaniami pracowników wykonawcy. 
 

Warunki bezpieczeństwa pracy. 



 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy, 
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany - stosownie do zakresu obowiązków. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne , sprzęt i 
odzieŜ roboczą dla ochrony zdrowia i Ŝycia osób zatrudnionych na budowie, w szczególności zaś, przy 
wykonywaniu robót na wysokości . 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U nr 47/ 2003 poz. 401 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLNAYCH 
2.1.CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

 
Do wbudowania mogą być dopuszczone materiały, które posiadają; 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeśli nie są 
objęte certyfikacją jak wyŜej, i spełniają wymogi ST. 
Na opakowaniach powinien znajdować się nalepki z podstawowymi danymi o materiale i terminie 
przydatności do zastosowania. Materiały, nie spełniające tych wymagań, będą odrzucone, a 
Wykonawca ma obowiązek wywieść je z budowy. 
 

2.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy z 
uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze względu na ich ochronę 
przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniami, deformacją, zniszczeniami 
i kradzieŜą. Materiały winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Blacho dachówkę cynkową składować w 
pomieszczeniu zamkniętym, ułoŜoną równo na płask. Płyty z wełny mineralnej winny być 
przechowywane w pomieszczeniach magazynowych suchych i przewiewnych. JeŜeli na placu 
budowy, nie jest moŜliwe przechowywanie płyt w pomieszczeniu magazynowym, naleŜy płycie 
zapewnić równe podłoŜe, np. w formie platformy odizolowanej od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć 
paletę folią, plandeką lub innymi wodoszczelnymi materiałami. Płytom naleŜy zapewnić dostęp 
powietrza. Materiały chemiczne zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który gwarantuje jakość 

wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w stanie 
dobrym i gotowości do pracy. Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane 
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i urządzenia 
techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeśli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Maszyny i inne urządzenia 
techniczne powinny być obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych , które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie 
zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane transportem na drogach publicznych i na placu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 



 

 

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją, 
SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość 
wykonanych robót. 

 
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Rozebrać stare pokrycie z eternitu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. 

Rozebrać łaty dachu i elementy konstrukcyjne więźby dachowej. Rozebrać korony kominów z cegły 
pełnej. Rozebrać warstwę pokrycia podłogi z płyt suprema. 
 

Roboty etapowa ć w miar ę post ępu robót. Nie dopu ścić do zawilgocenia lub zalania wod ą 
opadow ą dachu, w trakcie wykonywania rozbiórek i robót pok rywczych. 
 

Materiały z rozbiórki, wkładać bezpośrednio do kontenerów, wywieść i poddać utylizacji, przez 
uprawnioną firmę. 

 
5.2 WYKONANIE KONSTRUKCJI WI ĘŹBY DACHOWEJ 
 
Wymianie ulegnie cała konstrukcja dachu tj. krokwie i jętki oraz murłaty i podciągi drewniane. 

Zakres robót: 
 a.) krokwie dachu głównego o spadkach połaci dachowej 110; 340;  i niŜszy 270; 
pierwotny przekrój krokwi nieujednolicony ze względu na przeprowadzane remonty i wymianę 
elementów krokwiowych w czasie, projektowany przekrój krokwi to 10 x 12,5 cm w rozstawie co 
90cm. NaleŜy wykorzystać dobre, nieskorodowane krokwie o danym przekroju otrzymanych po 
przeprowadzeniu robót rozbiórkowych - do ponownego wykorzystania w nowej konstrukcji wi ęźby 
dachowej . Powierzchnię pomiędzy krokwiami dachowymi naleŜy ocieplić warstwą wełny mineralnej 
grubości 12cm. 
 b.) płatwie oraz podciągi dachu zaprojektowane o przekroju 10 x 16cm. Ze względu na 
zaawansowaną korozję biologiczną istniejących podciągów naleŜy przedmiotowe elementy wykonać 
jako nowe. Podciągi zostaną zamontowane do istniejącego układu słupków usztywnionych mieczami.  
 c.) Jętki - kleszcze zaprojektowano jako belki pojedyncze lub podwójne (pojedyncze po obu 
brzegach dachu), o przekroju 13,5x14cm. Jętki naleŜy zamocować do istniejących słupków.  
 d.) Wykonać nowe łaty o kontrłaty   

Wszystkie elementy drewniane naleŜy zabezpieczyć atestowanymi środkami przeciwgrzybicznymi 
i ognioodpornymi 

 
5.3 WYKONANIE POSZYCIA DACHOWEGO 
 
Zaprojektowano nowe poszycie dachu z blacho dachówki, opartej na krokwiach poprzez łaty i 

kontr łaty, zastosowano izolację z folii PE o raz deskowanie z desek grubości 2.5cm. Rozstaw łat 
dachowych 40cm. Przed przystąpieniem do mocowania arkuszy na połaci dachowej naleŜy sprawdzić 
geometrie dachu w przypadku gdy połać tworzy prostokąt czy przekątne są równe. Arkusze powinny 
być lokalizowane pod kątem prostym do linii okapu, a wszelkie błędy połaci powinny być sprowadzane 
do krawędzi bocznych dachu oraz kalenicy. Blachę naleŜy układać kolumną od linii okapu do linii 
kalenicy. Po wstępnym zamontowaniu pierwszego rzędu blach układać drugi rząd i sprawdzić ułoŜenie 
ich względem siebie i okapu jeŜeli leŜą równoległe przystąpić do mocowania ich do łat za pomocą 
wkrętów z podkładką gumową EPDM 4,8 x 35 mm, w dole fali. Stosować 6-9 sztuk wkrętów na metr 
kwadratowy. Przykręcając blachy do podkładów, dociskać je w linii spadku dachu by nie dopuści do 
powstania szczelin na łączeniach wzdłuŜnych arkuszy i kontrolować zachowanie równoległości, po 
wykonaniu tych czynności montować pozostałe arkusze. Łączenie arkuszy wzdłuŜnie ze sobą 
wykonywać na górze fali. Nie naleŜy stawać na arkuszach nie przykręconych. Przed wejściem na 
arkusze naleŜy oczyścić obuwie z wiórków i pyłów które mogły by zarysować powierzchnie ochronną 
lakieru. Po pokryciu naleŜy chodzić jedynie w obuwiu z podeszwą z miękkiej gumy. W przypadku gdy 
blacha wystaje poza boczną krawędź dachu naleŜy przesunąć ja wzdłuŜnie o jeden moduł na drugi 
arkusz jeŜeli w dalszym ciągu wystaje poza krawędź naleŜy ją przeciąć równolegle do wiatrownicy. 

Na dachu zamontować ławy kominiarskie zgodnie z instrukcją ich producenta 
 
5.4 OBRÓBKI BLACHARSKIE. 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia . Obróbki blacharskie z blachy 

stalowej cynkowej o grubości 0,5-0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niŜszej niŜ -15 C. Styki blacho dachówki z kominami i innymi elementami uszczelnić 



 

 

za pomocą specjalnej taśmy. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. Przy 
wykonywaniu obróbek blacharski naleŜy pamiętać o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający przeniesienie ruchów pionowych i poziomych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy cynkowej powinny być: 
-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
-łączenie w złączach poziomych na zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
-mocowanie do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50cm, 
-rynny powinny mieć wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadać zbiorniczek 

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być: 
-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe 
-łączone na zakład w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych 
zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
-mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
-rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha, 
-rura spustowa Ŝeliwna musi być wyposaŜona a czyszczak. 

 
5.5 WYKONANIE KOMINÓW 
 
Murowanie kominów 

Korony kominów po ich rozebraniu ponownie wymurować z cegieł pełnych klasy 150 na zaprawie 
cementowej M12. Układ wiązania cegieł jak przed rozbiórką. 
 

Tynkowanie kominów 
Przygotowanie podłoŜa 
Spoiny w murze powinny zostać wypełnione „do lica”. Ruchome elementy i łuszczące się warstwy 
naleŜy usunąć. Na powierzchni ściany nie moŜe być Ŝadnych wybrzuszeń i nierówności. Resztki 
starego betonu, czy pozostałości zapraw, skuć młotkiem murarskim. Powierzchnię pod tynk skrobać 
ostrym narzędziem, np. szpachelką. JeŜeli od podłoŜa nie odrywają się Ŝadne luźne fragmenty to, 
zostało ono przygotowane prawidłowo. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z 
kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna 
usunąć 10% roztworem mydła szarego lub wypalić lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 
3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubość tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii 
oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki kategorii II i II 
naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki kategorii 
IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trzywarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i 
gładzi. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków 
naleŜy stosować zaprawy cementowe. 
 

5.6 RUSZTOWANIA 
 

Rusztowania ramowe przyścienne 
Zakres czynności 
-wyrównanie terenu 
- montaŜ i usztywnienie rusztowań 
-montaŜ pionów komunikacyjnych 
-zawieszenie drabinek 
-ułoŜenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających 
-montaŜ poręczy ochronnych i desek krawęŜnikowych 
-wykonanie otworów i kołków drewnianych, osadzenie haków i zamocowanie rusztowań 
-transport poziomy i pionowy elementów i materiałów 
-okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań 
-demontaŜ rusztowań 



 

 

-oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu 
-ustalenie czasu pracy rusztowania 
Przy kominach wykonać na czas prowadzenia robót rusztowania z rur. Na czas prowadzenia robót 
wykonać daszki zabezpieczające. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Wykonawca winien tak, sterować przygotowaniem i 
wykonaniem robót budowlanych oraz wykorzystaniem moŜliwości technicznych , kadrowych i 
organizacyjnych, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Inspektor Nadzoru winien mieć nieograniczony 
dostęp do sprawdzenia materiałów wbudowanych, kontroli wykonywanych robót i otrzymać wszystkie 
Ŝądane dokumenty związane z prowadzonymi robotami. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych prac , zgodnie z zasadami przyjętymi 

w kosztorysie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Podstawę do odbioru wykonania robót, stanowi stwierdzanie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór robót podlegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Gotowość do 
odbioru zgłasza Wykonawca robót, a Inspektor winien je odebrać niezwłocznie nie później jednak niŜ 
w ciągu 3 dni. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór 
końcowy ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez wykonawcę robót z 
powiadomieniem niezwłocznym na piśmie Zamawiającego, który wyznacza komisję odbioru robót. 
Odbiór następuje w terminie ustalonym w umowie. 

 
9. ROZLICZENIA WYKONYWANYCH ROBÓT 
 
Zgodnie z umową.  


