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1. WSTĘP 

 

Przedmiot i zakres specyfikacji 

 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pokrywczych i blacharskich.  

 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9 
 

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

  
 

45261210-9 

 

Wykonywanie pokryć dachowych 

  
 

45261320-3 

 

Kładzenie rynien 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 Wyciągarka elektryczna 

 Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali 

lub nożyce wibracyjne do blachy 

 Urządzenie do gięcia blachy 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH I 

BLACHARSKICH: 

 

5.1 Zalecenia ogólne: 

 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 

+5 ºC 

 Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 

utrudniający krycie 

 Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 

topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu 
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   6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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 Kontrole i badania laboratoryjne 

 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

nadzoru. 

 Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

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. 

Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz 

na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót 

zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych. 

 Sprawdzenie podłoża  
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Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego 

sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru. 

 Sprawdzenie materiałów 

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie atestów lub wyników badań kontrolnych 

sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i świadectw 

dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 

 Badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia z papy: 

 sprawdzenie szerokości i jakości wytopu 

 sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności – badanie należy przeprowadzać 

głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody. Badanie należy 

przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to można 

również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres 

nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone 

usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu 

pokrycia. 

 Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu 

występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 

odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

 Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy 

łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu 

wybranego producenta blachy 

 Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą 

wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych 

odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i 

szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 

 Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą 

połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń 

rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i 

pęknięć. 

 Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez 

komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie 

wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po 
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deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 5 min. zraszaniu wodą w sposób 

podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 

należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

 

 Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego 

robót. 

 Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do 

których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do 

dziennika budowy. 

 Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy 

temperaturze powietrza nie niższej niż -5 ºC. 

 Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów 

lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania 

robót blacharskich.  

Odbiory pokryć dachowych powinny obejmować : 

 Odbiory częściowe po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, w 

ramach których należy sprawdzić: 

 należy sprawdzić spadek rynien, pionowość rur spustowych i prawidłowość ich 

zamocowania, 

 w/w badania przeprowadzić podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia 

połaci dachowych  

 wyniki badań odbioru częściowego umieścić w protokole odbioru a w dzienniku budowy 

wpis o dopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych  

 Odbiory końcowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach których należy sprawdzić: 

  stan wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi.  

 Do odbioru końcowego przedstawić odbiory częściowe, dokumentację techniczną i 

dziennik budowy.  

 prawidłowość spadków i szczelność pokrycia należy przeprowadzić w miejscach 

narażonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody  

 

 

7.ODBIÓR ROBÓT 
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1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych 

2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie przedkładając Inżynierowi do oceny 

i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

5. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

 Protokoły odbiorów częściowych 

 

8.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

 SIWZ  

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza  

 normy 

 aprobaty techniczne 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 

 

  


