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ST-O  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z remontem kościoła w m. Dąbrowa, ul. Kościelna. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 
lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.9. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.4.10. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
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zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.11. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.12. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.13. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.14. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.15. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.16. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.17. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
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przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.5.Ochrona 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. 
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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 zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, 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 i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez inwestora. 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
4.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
· Polską Normą lub 
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
2. ulegających zakryciu 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Ustalenia ogólne 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
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2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t.). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 
8.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
8.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z remontem kościoła w m. Dąbrowa, 
ul. Kościelna. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 zdemontowanie pokrycia dachu z  blachy, 

 demontaż łat, 

-     zdemontowanie obróbek blacharskich, 

 wywóz gruzu na wysypisko śmieci 

-      wywóz złomu na składowisko złomu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
2. Materiały 
2.1. Dla robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1. Obiekty 
(1) Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 
miejsce składowania. 
(2) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku 
wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

6. Kontrola jakości robót 

ST-1 45400000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ROZBIÓRKOWE 
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Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyżej. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórki elementów – [m3, sztuki, m2] 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych związanych z: remontem kościoła w m. 

Dąbrowa, ul. Kościelna. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 

i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

ST-2 45261000-4 Konstrukcje drewniane 
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(1) B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 

tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 
długości 

 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
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Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

niż: 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

A. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

A. odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

 odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

 odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 

A. w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

A. w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

A. dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

A. w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

A. w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 
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Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-

ITD/87 z 05.08.1989 r. 

 Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

 Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

 Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 

w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 

w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 
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3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

A. sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

5.2. Belki nośne 

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

 w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 

 w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 

3 cm. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
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 – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

– powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

        PN-ISO 8991:1996                   System oznaczenia części złącznych. 

 

 

 

 

 

 

 

ST-3  ROBOTY POKRYWCZE CPV 45261000-4 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z: 

remontem kościoła w m. Dąbrowa, ul. Kościelna. 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 

ponad dach budynku tzn.: 

B.10.01.00 Pokrycie dachu. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania . 

2.1. Membrana – folia paroprzepuszczalna wstępnego krycia 

- Materiał- polipropylen 

- Wodoszczelność – W1 

- Wytrzymałość na rozciąganie -  nie mniej niż 200 N/50  mm 

- Paroprzepuszczalność po 24 h nie mniej niż 1500g/m² 

2.2. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

A. Materiał: blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,50-0,55 mm, blacha miedziana gr. 0,60 mm 

B. Rynny półokrągłe, łączone przez lutowanie lub klejenie 

C. Rury spustowe okrągłe łączone za pomocą kielichów, 

D. Kolanka, sztucery – lejowe, 

E. Haki , uchwyty – stalowe ocynkowane 

F. Wymagania i badania wg PN-EN 612  

2.3. Dachówka ceramiczna 

A. Rodzaj: dachówka ceramiczna zakładkowa karpiówka o ciężarze nie przekraczającym 0,6 

kN/m²  
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B. Wykończenie powierzchni – angobowana 

Wymagania i badania wg PN-EN 1304 . Kolor określa projekt techniczny 

2.4. Łączniki 

Do mocowania dachówek ceramicznych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań 

producenta materiałów pokryciowych. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji  

5.  Wykonanie robót 

5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek,  

Wymagania ogólne: 

- równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 

i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

- uchwyty do zawieszenia rynien powinny być zamocowane do krokwi lub łat. 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 40x60 mm, kontrłaty 20x40 mm 

- łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach, 

- rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

- łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

5.2. Krycie dachówką ceramiczną 

 przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie, 

 dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 

skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie 

powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na 

całej długości rzędu, 

 zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 

drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do 

łat, 

5.3. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej 0,50-0,55 mm 
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1. obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.5. Rynny z blachy miedzianej  grubości 0,60 mm  

 rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

a) powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, lub klejone 

a) rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 60 cm, 

spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

 połączenie rynny z rurami spustowymi za pomocą sztucerów lejowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy miedzianej jw.. 

 rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

 powinny być łączone w złączach pionowych na kielichy; kolanka lejowe, 

 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

A. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równo rzędnym dokumentem. 

B. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

C. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 
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W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

A. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

B. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

C. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

–  m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

 badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

 sprawdzenie równości powierzchni podłoża (ołacenia) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (ołacenia) wraz z z membraną wstępnego krycia,  

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
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– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z dachówki 

 Sprawdzenie przymocowania dachówek, gąsiorów do ołacenia, 

 sprawdzenie szerokości zakładów  

 sprawdzenie równości rzędów dachówek 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności  

Płaci się za wykonanie : 

 pokrycia z dachówki ceramicznej z ołacenia i warstwy wstępnego krycia . 

 Obróbek blacharskich z ich przygotowaniem, zmontowaniem i umocowaniem w podłożu, 

zalutowaniem połączeń, uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 Rynien i rur spustowych z ich przygotowaniem, zmontowaniem, umocowaniem i zalutowaniem 

lub sklejeniem połączeń, uporządkowaniem stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN 1304 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania.  
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