


























































































































PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont dachu budynku administracyjno - biurowego 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie 
Delegatura w Siedlcach

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

6.0 m2 6.000

RAZEM 6.000
2

d.1
KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

370.0 m2 370.000

RAZEM 370.000
3

d.1
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

48.0 m 48.000

RAZEM 48.000
4

d.1
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

108.0 m 108.000

RAZEM 108.000
5

d.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

75 m2 75.000

RAZEM 75.000
2 ROBOTY POKRYWCZE
6

d.2
KNR 19-01
0517-01

Uzupełnienie pokryć dachowych z papy asfaltowej na dachu drewnianym - jed-
na warstwa - przyjęto 30 %
370x0,3=

m2

111.0 m2 111.000

RAZEM 111.000
7

d.2
KNR 19-01
0416-09

Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat ponad 24 cm m2

370 m2 370.000

RAZEM 370.000
8

d.2
KNR 19-01
0501-05

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną marsylską m2

370.0 m2 370.000

RAZEM 370.000
9

d.2
KNR K-05
0202-06

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początko-
wy

szt.

13 szt. 13.000

RAZEM 13.000
10

d.2
KNR K-05
0204-02

Montaż grzebienia okapu m

120 m 120.000

RAZEM 120.000
11

d.2
KNR K-05
0204-01

Montaż taśmy kalenicowej m

25 m 25.000

RAZEM 25.000
12

d.2
KNR K-05
0209-02

Demontaż i montaż okien połaciowych o powierzchni do 1,3 m2 kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
13

d.2
KNR K-05
0105-04

Montaż wsporników pod łaty kalenicy szt

140 szt 140.000

RAZEM 140.000
14

d.2
KNR K-05
0301-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm M - inwestor m

108.0 m 108.000

RAZEM 108.000
15

d.2
KNR K-05
0302-02

Montaż rur spustowych o śr. 150 mm m

48 m 48.000

RAZEM 48.000
16

d.2
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

75 m2 75.000

RAZEM 75.000
3 ROBOTY RÓŻNE

17
d.3

KNR-W 2-02
1215-0 5
analog Rx3

Komin od CO osadzony ponad dachem z blachy kwasowej fi 150 mm z odcią-
gami

m

3.0 m 3.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000

18
d.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 5 km

t

1.69 t 1.690

RAZEM 1.690
19

d.3
TZKNBK
XVII 54-03

Przełożenie zwodów na dachach krytych dachówką wykonane przewodami o
przekr. do 50 mm2

m

68.6 m 68.600

RAZEM 68.600
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pokryciowych dachu budynku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Warszawie Delegatury w Siedlcach dachówką ceramiczną Marsylką.  

 

1.2  Zakres stosowania SST 

SST 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: 

 

• Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną Marsylkę; 

• Wymiana łat i kontrłat po ówczesnym zaimpregnowaniu; 

• Uzupełnienie części papy asfaltowej; 

• Wymiana rynien i rur spustowych  

• Wykonanie obróbek blacharskich 

• Wykonanie wyjścia na dach przy kominie 

• Wykonanie obróbek blacharskich przy kominach  

• PrzedłuŜenie komina CO z blachy kwasoodpornej 

• PrzełoŜenie okien połaciowych 

• PrzełoŜenie instalacji odgromowej 

 

      1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 

 

      1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.  

 



2. Materiały 

• Łaty o przekroju 50x60 mm, a wzdłuŜ okapu 58x50 mm 

• Deski okapowe, koszowe, z drewna modrzewiowego grubości 19-25 mm. 

• Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm. 

• Dachówka ceramiczna Marsylka – wzór dobrany przez wykonawcę w porozumieniu z 

zamawiającym, kolor- naturalna czerwień   

 

Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020 i musi spełniać normę europejską DNI –

EN-1304  

• Papa asfaltowa wierzchniego krycia 400/1200 

 

3. Sprzęt i narzędzia 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub uŜywając sprzętu podstawowego.  

 

4. Transport 

Zaleca się uŜyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu naleŜy zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem 

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne 

Podkład: 

• Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka, aby prześwit między 

powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, połoŜoną, na co najmniej 3 łatach, był 

nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku.  

• Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 

• Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami 

wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 

• Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

 

Dachówki: 

• Do robót pokrywczych moŜna przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i 

szczegółowych dotyczących podkładu. 



• Krycie dachów przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek 

blacharskich moŜe być wykonywane w temperaturze powyŜej +5st.C. 

• Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki 

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i 

podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z moŜliwością 

zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

• Dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu, tak, aby sznur przeciągnięty 

wzdłuŜ poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego 

widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do 

dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niŜ 1 

cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm 

na całej długości rzędu. 

• Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, 

nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłuŜnym pasem blachy 

ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości, co najmniej 20 cm. 

Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem 

haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

 

Obróbki blacharskie: 

• Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 

mm, ocynkowanej lub powlekanej systemowej.  

• Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób, 

aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody. 

  

 5.2. Wymagania szczegółowe 

Łaty 

• Łaty podkładu naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach. 

• Rozstaw łat naleŜy dostosować do rodzaju dachówek. 

• Do czół krokwi naleŜy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej 

uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty 

okapowej. 

• WzdłuŜ kalenicy i naroŜy naleŜy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 



• WzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita 

deska środkowa – wzdłuŜ osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk  

• Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami 

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

Dachówki 

• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na kaŜdej łacie jednego rzędu dachówek 

• NaleŜy stosować się do wymagań ogólnych 

• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą. Dopuszczalne odchyłki 

wynoszą 0,5 cm. 

• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z 

typem dachówki. 

• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przewaŜających wiatrów ( 

zachodnia i południowa) kaŜda dachówka powinna być przywiązana drutem 

przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych 

do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach, co 5 dachówkę naleŜy mocować. 

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-

10241  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

• NaleŜy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a 

ich jakość potwierdzona jest przez producenta. 

• NaleŜy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 

• NaleŜy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają 

zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpoŜarowe. 

W przypadku wątpliwości, co do jakości wybranych materiałów naleŜy zlecić badanie 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości naleŜy wpisać do dziennika 

budowy. 

 

6.2. Kontrola w trakcie robót 

Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii 

wykonywania robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułoŜenia podkładu z 

łat za pomocą 3 m łaty. 



6.3. Kontrola w czasie odbioru robót  

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

• Zgodności z dokumentacją projektową 

• Jakości zastosowanych materiałów 

• Jakości wyglądu powierzchni dachówki 

• Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów 

wystających, kompletności wyposaŜenia dachu w elementy dodatkowe takie jak 

dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów 

wentylacji dachu. 

• Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub 

projektanta i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi 

obejmować całość prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 

 

8.1.1 Odbiór podkładu 

Odbiór podkładu naleŜy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

pokryciowych. Podkład z łat powinien być przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1. i 5.2. 

kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za 

pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z 

dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułoŜenia łat sprawdza się za pomocą 

poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza 

się za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. 

Sprawdzenie pochylenia połaci naleŜy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z 

pionem murarskim i poziomicą lub za pomocą obliczenia. Dokładność przy obliczeniach 

spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających naleŜy 

sprawdzić wzrokowo.  



Odbiór moŜe być dokonany, gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. 

JeŜeli jeden wynik badania jest negatywny odbiór nie moŜe być dokonany a wykonawca 

musi poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę. Wszystkie wyniki kontroli 

naleŜy notować w dzienniku budowy.  

 

 8.1.2. Odbiór robót blacharskich 

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane są zgodnie z 

dokumentacją, w sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania.  

 

8.1.3. Odbiór pokrycia z dachówki 

Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

• Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub Ŝyłki i 

miarki z podziałką milimetrową 

• Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez 

oględziny 

• Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy 

naleŜy przeprowadzać wzrokowo.  

•  

8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie 

dokumentów z kontroli częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.  

Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 

 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne 

• Dziennik budowy 

• Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  

• Protokoły odbioru podłoŜy 

• Protokoły odbioru częściowego 

• Instrukcje producentów materiałów 

• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 



 

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny 

wizualnej , dokonać kontroli zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi 

powyŜej.  

Roboty mogą być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty 

kompletne. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań jest negatywny naleŜy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 

• JeŜeli odchylenia nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości 

pokrycia inwestor moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym 

obniŜeniem wartości wynagrodzenia. 

• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru 

końcowego. 

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór naleŜy dokonać po ich 

uzupełnieniu. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania 

rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa 

umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uŜytkowaniu w 

okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych z usunięciem 

ewentualnych wad. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej. Negatywny do potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

 

Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauwaŜone wady w wykonanym pokryciu dachowym 

 

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą moŜe być dokonane na dwa sposoby: 

 



• Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót wynikających z projektu. 

• Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej 

w kosztorysie ofertowym. 

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej – cena jednostkowa obejmuje: 

• Przygotowania stanowiska roboczego 

• Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaŜ rusztowań, pomostów, 

oświetlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 

pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych. 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• Wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót łącznie z kosztami zakupu i transportu. 

• Wartość pracy sprzętu z narzutami 

• Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 

• Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo ustalone w 

umowie między zamawiającym a wykonawcą. 

 

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-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory 

dachowe. Badania. 

PN-B-12020 , DINEN-1304 


