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WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
 

 Przedmiot  (ST ) 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót podczas remontu i modernizacji  dachu budynku komunalnego w Ratowicach

 
1.1Zakres prac obejmuje: 

 
�    wymianę pokrycia dachowego wraz z łaceniem,  
�    wymianę obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem  
� demontaŜ jednej lukarny  
� wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu 
� wymianę stolarki okiennej w lukarnie klatki schodowej

  

� montaŜ okien i wyłazów dachowych 
� rozebranie i wymurowanie kominów wystających ponad dach 
� wymiana instalacji odgromowej 
 
1.2Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Zakres wykonywanych prac wykonywany będzie w budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 i dotyczy remontu dachu. 
Budynek jest podpiwniczony, zawiera parter, piętro i poddasze częściowo uŜytkowe i 
strych. Obiekt pokryty jest stromym dachem o pochyleniu około 45 stopni pokrytym 
dachówką. 
Dobudówka zaplecza socjalnego jest budynkiem niepodpiwniczonym 
jednokondygnacyjnym z dachem płaskim pokrytym papą – nie obejmuje zakres remontu 
W piwnicy zlokalizowano kotłownie, skład opału, pomieszczenie przeznaczone  na 
miejsce zabaw dla dzieci, komórkę dla mieszkania na poddaszu. Pozostałe 
pomieszczenia uŜytkowane są jako magazyny ogólnego przeznaczenia. Na parterze 
byłe pomieszczenia uŜytkowane są jako lokale spotkań społeczności lokalnej. Parter 
budynku połączony jest z częścią dobudowaną – zapleczem sanitarnym budynku. 
Na piętrze ulokowano jednostkę Samorządu Gminnego (Zakład Gozpodarki 
Komunalnej, 4 pomieszczenia) pomieszczenie magazynowe z zapleczem dla 
pomieszczeń biurowych. Pozostałe pomieszczenia to wyłączone z uŜytkowania 4 
pomieszczenia klasowe byłej szkoły podstawowej. 
Na poddaszu zlokalizowane jest mieszkanie słuŜbowe (nauczycielskie) złoŜone z dwóch 
pokoi mieszkalnych łazienki i kuchni połoŜonej na drugiej części kondygnacji – kuchnia 
jest oddzielona od części mieszkalnej korytarzem 
Pozostałe pomieszczenia to magazyny ogólne oraz pomieszczenia byłej biblioteki.  
Przedmiot zamówienia obejmuje całościowy  remont dachu z wymianą pokrycia 
dachowego z przemurowaniem istniejących kominów i likwidacją jednej lukarny 
zastępując ją oknami dachowymi z wyłączeniem dachu papowego  zgodnie z zakresem 
określonym w przedmiarach robót. 
 

Powierzchnia remontowa dachu                     -  565 cm2 
Oznaczenia geodezyjne działki: 
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                                                Województwo – Dolnośląskie 
                                                             Gmina  - Czernica 
                                                               Obręb – Czernica 
                                                                  dz.nr.-  153 

 
 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST ). 

 Określenia podstawowe 
 

[1]  Aprobata 
techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat 
technicznych oraz jednostki upowaŜnione do tej 
czynności określane są w drodze Rozporządzenia 
właściwych Ministrów 

[2]  Atest  Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod 
względem jakości     i bezpieczeństwa uŜytkowania 
wydane przez upowaŜnione instytucje państwowe         
i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[3]  Bezpiecze ństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale takŜe prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku   
z ryzykiem zawodowym 

[4]  Budowa  Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowa, rozbudowa, przebudowa 
oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[5]  Budynek  Obiekt budowlany, który jest trwale związany               
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty           
i dach 

[6]  Certyfikat  Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany 
przez specjalistyczną, upowaŜnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, 
wskazujący, Ŝe zapewniona jest zgodność wyrobu       
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
 

[7]  Dokładno ść 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu              
z przyjętymi załoŜeniami lub z dokumentacją 
techniczną 

[8]  Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

- 5 - 
 

 
 
 

budowy obejmuje: 
• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym 
• Dziennik budowy 
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące 

realizacji obiektu 
• Operaty geodezyjne 
• KsiąŜki obmiarów 

[9]  Dziennik 
budowy 

Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[10]  Elementy robót  Wyodrębnione z całości planowanych robót ich 
rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, słuŜące 
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu               
i rozliczaniu inwestycji 

[11]  Impregnacja  Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie 
materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym 
działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 
chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[12]  Inspektor 
nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana          z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która moŜe 
sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
InŜynierów Budownictwa 

[13]  Kierownik 
budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją 
placu budowy i procesem robót budowlanych, która 
moŜe sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
InŜynierów Budownictwa 

[14]  Kontrola 
techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod 
katem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczeniem i przydatnością uŜytkową 

[15]  Kosztorys  Dokument określający ilość i wartość robót 
budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich       
i zysku 

[16]  Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
 
 

[17]  Kosztorys ślepy  Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                 
z zestawieniem materiałów podstawowych 

[18]  Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie 
ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem 
wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
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dokonywanych w trakcie realizacji robót 
[19]  Materiały 

budowlane 
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, 
stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty słuŜące do 
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlany oraz ich części 

[20]  Nadzór autorski  Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 
realizacji z załoŜeniami projektu oraz wskazywaniu       
i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[21]  Nadzór 
inwestorski 

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora             
w zakresie jakości    i kosztów realizowanej inwestycji 

[22]  Norma zu Ŝycia  Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną 
wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

[23]  Obiekt 
budowlany 

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie 
–uŜyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami  

[24]  Obmiar  Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe 
faktycznie wykonanych robót 

[25]  Polska Norma  Dokument określający jednoznacznie pod wglądem 
technicznym  i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 
m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik          
i technologii budowania obiektów budowlanych 

[26]  Pozwolenie na 
budow ę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe 
warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia 
robót budowlanych, określa czas uŜytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa 
szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na 
budowie 

[27]  Protokół 
odbioru robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od 
wykonawcy, stanowiący podstawę Ŝądania zapłaty 

[28]  Przedmiar  Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 

[29]  Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki 
uŜytkowania obiektu budowlanego 

[30]  Roboty 
budowlane 

Budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 

[31]  Roboty 
zabezpieczaj ące 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia 
juŜ wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających moŜe wnikać z projektu organizacji 
placu budowy. Albo są to teŜ roboty nie przewidziane 
niezbędne do wykonania prac w celu zapobieŜenia 
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
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zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 
czas dłuŜszy         a stan zawansowania obiektu 
wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli 
przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieŜenia 
wypadkom 

[32]  Roboty 
zanikaj ące 

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane          
w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót 

[33]  Rusztowania  Konstrukcja systemowa wielokrotnego uŜytku, lub 
specjalna słuŜąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na 
wysokości 

[34]  Wada 
techniczna 

Efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimu 
technologicznego powodujący ograniczenie lub 
uniemoŜliwiający korzystania           z wyrobu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 
ponosi wykonawca 

[35]  Zadanie 
budowlane 

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, 
zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji technologiczno-uŜytkowych. 

[36]  Znak 
bezpiecze ństwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom    
i wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 
 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                      
z dokumentacją kosztorysową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
1.5.1  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                         
i administracyjnymi , poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów , przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji SST. 
1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą SST  
Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy ,  wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były          
w całej dokumentacji. 
   W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność  ich waŜności  wymieniona w " Ogólnych warunkach umowy ". 
   Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych ,   a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST  będą uwaŜane za  wartości 
docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału 
tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać 
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zgodność z określonymi wymaganiami ,  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
   W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane     
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia  robót i odbioru ostatecznego robót. 
    Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające , w tym : ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki 
ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody 
społeczności i innych. 
    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , 
Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
1.5.4. 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  wykonawca robót  będzie : 
a)    utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów            

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej ,                        
a wynikających ze skaŜenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg 

dojazdowych,  
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi , 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru.  

1.5.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy , wymagany 
odpowiednimi przepisami , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach 
biurowych      i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach. 
    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami         
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
 
1.5.6. Ochrona własno ści 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. 
    O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
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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 wykazanych           
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.7. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu , materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on na własny 
koszt wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków lub wjazdu pojazdów cięŜszych niŜ zezwalają na to lokalne przepisy                 
i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące 
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 odzieŜ ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie. 
     Uznaje się , Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.10. Stosowanie si ę 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. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury       
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U.     z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 
    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 i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukc yjnych 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
     Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych ( SST ). 
2.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia  miejscowego 
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Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
   Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                   
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                     
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
   Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
   Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione              
w kontrakcie.    
   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
2.3     Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione                
z terenu budowy, lub złoŜone w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. JeŜeli 
Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, 
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora nadzoru. 
    KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4     Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość      
i właściwości 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. 
2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo       
w okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe później być 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów    
i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie               
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora 
nadzoru      w terminie przewidzianym kontraktem. 
    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

- 11 - 
 

 
 
 

    Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
    JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru          
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do 
planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru 
 
4. TRANSPORT 
4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania jedynie takich środków transportu, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych towarów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru               
w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2.  Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowania odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
   Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, oraz 
jakość zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi      
w dokumentacji projektowej. 
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu           
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
    Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów               
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy , dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.  
     Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZJ) , w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
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gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 
-  wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium 

własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie 
technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru. 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp. , 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość  , pobieranie próbek , 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów , 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2   Zasady kontroli  jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt , 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
i robót. 
    Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenia, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi             
w dokumentacji projektowej i SST. 
    Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, 
normach   i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
     Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
     Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                       
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , 
zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne , Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do uŜytku dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3    Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być         
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
    Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
wypadku koszty ponosi Zamawiający. 
    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.               
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5    Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej , nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  
i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów. 
      Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
      Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić niezaleŜnie od 
Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, ze raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały , które : 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , Ŝe zapewniono 

zgodność     z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                  
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 ) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
         -  Polską Normą lub 
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         - aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy , jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

3.      znajdują się w wykazie wyrobów , o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA           
z 1998 r.  (Dz. U. 99/98 ). 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST , kaŜda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające    w  sposób 
jednoznaczny ich cechy. 
    Jakiekolwiek  materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 
( 1 )  Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego    i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
    Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
    Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą , w porządku 
chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
     Do dziennika budowy nale Ŝy wpisa ć w szczególno ści : 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
• uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram 

robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw      

w robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta 
• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych            

i końcowych 
• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 
    Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
    Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje             
z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości lub zajęciem stanowiska. 
    Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontaktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 ( 2 ) Ksi ęga obmiarów 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

- 15 - 
 

 
 
 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego elementu robót. Obmiary wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły             
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiarów. 
 ( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej         
z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót , winny być 
udostępniane na kaŜde Ŝyczenia Inspektora nadzoru. 
( 4 )   Pozostałe dokumenty 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  
następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( 5 )  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
    Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru                          
i przedstawiane na Ŝyczenia Zamawiającego. 
 
7   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                        
z dokumentacją projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie . 
     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru    o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
terminem wykonania obmiaru. 
     Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru 
    Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną skorygowane według instrukcji Inspektora nadzoru . Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w  innym czasie określonym  w umowie. 
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych           
i KNR – ach oraz KNUR – ach . 
    Jednostki obmiaru  powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca 
przedstawi waŜne świadectwa legalizacji. 
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    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie,          
w całym okresie trwania robót 
7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST . Będzie utrzymywać to wyposaŜenie , zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom : a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) obiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości               
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni  od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                    
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST                    
i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny  ( ko ńcowy ) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót            
w odniesieniu do zakresu ( ilości ) i jakości. 
    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
    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 końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych 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 ulęgających zakryciu, zwłaszcza      
w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
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    W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
    W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót                       
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa , komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                 
w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót , sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi , 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy i księgi obmiarów ( oryginały) 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST    

i PZJ 
• deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
    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 końcowego robót. 
    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
    Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja             
i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad , które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. " Odbiór ostateczny robót ". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez 
Zamawiającego  w dokumentach umownych. 
    Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 
    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. 
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   Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania , 

ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku 

VAT 
9.2. Objazdy , przejazdy i ograniczenia ruchu 
9.2.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i or ganizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz                     
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót , 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   
bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/dzierŜawy terenu, 
4. przygotowanie terenu, 
5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp, chodników , krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu , 
6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i or ganizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie , przestawianie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych , poziomych , barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i or ganizacji ruchu obejmuje : 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objaz dów , przejazdów                               
i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj ący. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 

poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 
oraz z 2002 r. 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 , montaŜu 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 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 
838 z późniejszymi zmianami ). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.       
z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wyk onania  
     i odbioru robót . 
 
B.01. Roboty rozbiórkowe 
2.        B.01.01 Roboty rozbiórkowe  kod CPV 45111 100-9 
1         Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania          
i odbioru robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
związanych z remontem dachu wraz z usunięciem gruzu i elementów 
rozbiórkowych. 

1.2      Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót 
rozbiórkowych i obejmują rozbiórkę:    

• pokrycia dachowego z dachówki karpiówki wraz z gąsiorami 
• obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych 
• łacenia i uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej 
• czapek kominowych 
• kominów wystających ponad połacią dachu 
• ścian i daszku lukarny 

Dla wszystkich elementów rozbiórkowych 
• wywóz elementów z rozbiórki na odległość 15 km 
• opłatę za przyjęcie elementów rozbiórkowych na wysypisko. 

1.3      Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność        
z  Dokumentacją , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

           Rozbiórki elementów zabytkowych przeznaczonych do odtworzenia lub    
renowacji naleŜy prowadzić pod szczególnym nadzorem. 

2. Materiały 
 Nie występują. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu naleŜy uŜywać: 

• młoty ręczne pneumatyczne , wiertnice i wiertarki udarowe 
• usuwanie zasypki ŜuŜlowej , skutych tynków i innych drobnych elementów  

naleŜy prowadzić przy uŜyciu rękawów zsypowych (kubełkowych) 
• wyciąg jednomasztowy  

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
słuŜby techniczne Inwestora 

4. Transport 
Gruz i elementy rozbiórkowe wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz     
i elementy rozbiórkowe nie przedstawiają wartości jako materiał budowlany. 
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu. NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca 
(strefy) rozbiórki , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
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wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych 
elementów.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu . 
Prace rozbiórkowe wszystkich elementów budynku naleŜy prowadzić ręcznie        
z wykorzystaniem narzędzi ręcznych lub lekkich elektronarzędzi. Prace naleŜy 
prowadzić przy pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników pod 
ciągłym nadzorem osób uprawnionych ( elementy konstrukcyjne). 

6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, 
usunięcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach. 
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane                           
i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

7.1       Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi  robót zwianych z rozbiórkami są: 

• dla konstrukcji murowych ,wywozu i opłaty za gruz                   m3                                                                           
• dla pokrycia dachu , obróbek blacharskich , konstrukcji drewnianej dachu , 

łacenia dachu,                                                                            m² 
• dla gąsiorów dachowych , rynien , rur spustowych                    m 

8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie                            
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

9. Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Część 
I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III 
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wyk onania 
     i odbioru robót. 
 
B.02 Roboty ogólnobudowlane  
3.       B.02.01 Roboty murowe  – kod CPV 45262522- 6 
1.       Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania    
i odbioru robót murowych – przemurowanie kominów – fragmenty wystające 
ponad dach. 

1.2      Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 
robót murowych , które obejmują murowanie : 

• Kominów wolnostojących z cegieł pełnych 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaŜ pomostów roboczych 
do wykonania robót murowych. 

2        Materiały 
Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 

• Cegła pełna  kl.15  
• Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0 

 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu: 

• Betoniarki wolnospadowe elektryczne 150 lub 250dcm3 
• Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t 
• Ręczne narzędzia murarskie ( kielnie , młotki , kastry , piony , poziomnice) 

Sprzęt stosowany do robót murowych  powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez słuŜby techniczne Inwestora 

 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Materiał naleŜy przywieźć na budowę w paletach producenta – cegła , cement      
i wapno workowane , piasek luzem 

 Wykonanie robót 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac ,  zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .  
Cegły i bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 
kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim naleŜy cegły 
przed ułoŜeniem w murze polewać wodą. Konstrukcje murowe mogą być 
wykonywane tylko przy temp. powyŜej 0 ºC. 
W  murach  naleŜy przyjmować grubość normową spoiny :  
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm  
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm.  
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą .  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać spoin zaprawą  
na głębokość 5-10 mm 

 Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania uzupełnienia ścian  powinny być odebrane            
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych ( cegła , bloczki gazobetonu , nadproŜa , 
bloczki wentylacyjne, zaprawa) 

• Kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami                  
i przepisami  

• Kontrole wykonania murów zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty 
oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na 
wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 

 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

 Jednostka obmiarow ą 
Jednostka obmiarową robót zwianych z robotami murowymi  jest: 

• dla przewodów kominowych               m³    
 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót murowych powinny być odebranie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

• PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy 
odbiorze 

• PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wyk onania 
     i odbioru robót 
 
B.02 Roboty ogólnobudowlane 
4.        B.02.02 Tynki cementowo-wapienne – kod CP V 45324000-4 
1.        Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania     
i odbioru robót tynkarskich. 

1.2      Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 
robót tynkarskich i  obejmują:  

• Wykonanie tynków cementowo - wapiennych kategorii III na  ścianach 
kominów. 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót  

 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność     
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4      Materiały 
Do wykonania robót tynkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 

• Piasek odpowiadający wymaganiom normowym (bez domieszek 
organicznych ) 

• Woda zarobowa – odpowiadająca wymogom wody wodociągowej. 
• Cement portlandzki marki 35 bez domieszek 
• Ciasto wapienne  

3         Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu: 

• Betoniarka wolnospadowa  elektryczna 150 lub 250 cm3 
• Wyciąg jednomasztowy 
• Łaty tynkarskie , kielnie , pace styropianowe i filcowe 

Sprzęt stosowany do robót tynkarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez słuŜby techniczne Inwestora. 

4.        Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Cement i wapno naleŜy przywieźć na budowę w fabrycznych workach , środkami 
transportu umoŜliwiającymi rozładunek mechaniczny , piasek samochodami 
samowyładowczymi. 

5.        Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. 
Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji 
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NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót  budowlanych .  

• Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty murowe ,  

• Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod 
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej O°C. 
Dopuszcza się wykonywanie tynków w niŜszych temperaturach przy 
zastosowaniu środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB 

• W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonywane tynki cementowo-
wapienne w czasie wiązania i twardnienia tj. około 1 tygodnia naleŜy 
zwilŜać wodą. 

• Przygotowanie podłoŜa murowego polega na pozostawieniu nie 
zapełnionych zaprawą spoin na głębokość 10-15 mm od lica muru 
bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe oczyścić z kurzu, usunąć plamy 
np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmiernie suchą powierzchnię zwilŜyć 
wodą 

• Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu rodzaj 
obrzutki uzaleŜniony jest od podłoŜa. Narzut powinien być wyrównany i 
zatarty jednolicie na gładko. 

• Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę 
• Obrzutkę na podłoŜach ceramicznych naleŜy wykonać z zaprawy 

cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia 
stoŜka pomiarowego o grubości 3-4mm 

• Narzut wierzchni naleŜy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę wierzchnią 
narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. 

• Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną 1:2:10. Zaprawa 
powinna mieć konsystencję odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stoŜka 
pomiarowego. Na zakończenie pracy tynkarskiej zacierać narzut packą  
filcową. 

6.        Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni 
oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 

• Kontrola jakości zaprawy cementowo-wapiennej 
• Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich 
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją 

Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty 
oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na 
wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 

7.        Obmiar robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

7.1      Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami tynkarskimi jest: 

• Dla tynków na ścianach                               m2 
8.       Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich naleŜy odebrać 
przygotowanie podłoŜa  
Zasady odbioru tynków 

• Ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją  techniczną 

• Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej (dla tynku kat III ) nie większe niŜ 3mm i w liczbie 
nie większej niŜ 3 na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej 

• Nie większe niŜ 2mm na 1m, ale nie większe niŜ 4mm w pomieszczeniach 
do 3.5m wysokości  

• Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w 
dokumentacji nie większe niŜ 3mm na 1m 

• Nie dopuszcza się Ŝadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni tynku ani 
trwałych śladów zacieków 

• Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków 
• Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa  
• Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa 
Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.     Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139 

• PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, 
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków 
wewnętrznych 

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wyk onania  
     i odbioru robót. 
 
B.03. Roboty ciesielskie  
5. B.03.01  Wymiana elementów  wi ęźby dachowej – kod CPV 45261100-5 
1.       Wstęp 
1.1     Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 
robót związanych z wykonaniem wymiany elementów konstrukcji dachowej. 

• MontaŜ krokwi zwykłych i lakierowanych 
• MontaŜ kleszczy, mieczy zastrzałów i słupków częściowo płatwi 

lakierowanych farbą do przeznaczenia zewnętrznego 
• Impregnacja pozostałej konstrukcji dachu 
• MontaŜ folii wiatroszczelnej 
• Mocowanie kontrłat 
• Wykonanie ołacenia pod dachówkę 
• Wykonanie deskowania pod pokrycie z blachy 
• Wykonanie podbitki z desek lakierowanych farbą przeznaczoną na 

zewnętrz 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót  

1.2     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Do robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachowej naleŜy: 
Wykonanie podkładu z desek pod pokrycie z blachy - podkład z drewna powinien 
być wykonany z desek obrzynanych o gr. 25 mm i szerokości 12-15 cm. Grubość 
deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niŜ 30 mm. Nie naleŜy 
stosować desek z rusztowań i zanieczyszczonych zaprawą murarską lub 
betonem. Odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niŜ 4 cm. 
Gwoździe, ocynkowane, powinny być gładkie wbite w deski tak, aby ich łebki nie 
stykały się z blachą. 
Wykonywanie podkładu z łat drewnianych pod pokrycie dachówek ceramicznych. 
Łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny się 
znajdować na krokwiach. WzdłuŜ kalenicy i naroŜy naleŜy przybić dodatkowe łaty 
do mocowania gąsiorów.  
Równość powierzchni deskowania powinna być taka aby prześwit między 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 
mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej. Równość płaszczyzny 
połaci z łat i kontrłat i powinna być analogiczna jak dla deskowania.  
 

2        Materiały 
Do wykonania robót dekarskich - konstrukcyjnych określonych w punkcie.1.2 
przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone ( przekroje wg istniejących el.) 
• Deski iglaste  obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25mm szerokości 12-15 

cm. 
• Łaty i kontrłaty iglaste, nasycone o wymiarach 5x3 cm – łaty , 5x2 cm 
• Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycane 3,2x14 cm 
• Gwoździe ocynkowane 80mm , 100 mm 
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• Śruby M14  
• Folia wiatroszczelna  
• Środki  impregnujące grzybobójcze .solne np. PolichronDrew lub 

równorzędne 
 

3     Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót dekarskich przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Młotki, łapki, piły do drewna, dłuta, 
• Wyciąg jednomasztowy 
• Samochód skrzyniowy  

Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez słuŜby techniczne Inwestora 

4         Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

5        Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. 
Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

5.1      Zakres wykonywanych prac 
- montaŜ krokwi 
Krokwie montowane do murłat za pomocą gwoździ stalowych ( jeden gwóźdź na 
połączenie ). W miejscu oparcia krokwi na murłatach wykonać zacios na 
głębokość 1/3 wysokości krokwi. 
W kalenicy krokwie łączyć na styk. Na styku krokwie połączyć dwoma blachami 
stalowymi gr. 4mm , łączonymi sześcioma śrubami M12 ( po trzy na kaŜdą 
krokiew) 
- usztywnienie z desek 
Usztywnienie wykonać z dwóch pasów desek 4x14 zamontowanych wzdłuŜ 
kalenicy budynku. Deski usztywniające montować do kleszczy – po dwa gwoździe 
100mm na kaŜde połączenie. Deski montować do kaŜdego kleszcza. 
- montaŜ folii wiatroszczelna 
Folię wiatroszczelną zamontować na całej powierzchni dachu z zakładami min. 
10 cm . MontaŜ folii rozpocząć od dołu krokwi i prowadzić w kierunku kalenicy 
dachu. Folię montować do kaŜdej krokwi zszywkami stalowymi. Folię naleŜy 
ułoŜyć na dachu tak , Ŝeby pomiędzy poszczególnymi krokwiami uzyskać zwis 
folii około 1cm , dla umoŜliwienia jej swobodnej pracy. 
- montaŜ kontrłat i łat 
Kontrłaty montować na kaŜdej krokwi , przybijać do krokwi gwoździami 80 mm co 
30 cm. 
Łaty montować na kontrłatach gwoździami 100 mm. Rozstaw łat dostosować do 
układu dachówki. 
- Deskowanie połaci 
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Deskowanie wykonać z desek obrzynanych, niestruganych wymiarowych,   
nasyconych gr. 25mm szerokości 12-15 cm. Deski zamontować na styk 
gwoździami stalowymi ocynkowanymi 80 mm. 
Wykonać deskowanie całej połaci oficyny. 

6        Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane                 
i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

• Jakość uŜytych materiałów 
• Jakość wykonania konstrukcji dachowych 
• Kompletność połączeń na śruby i gwoździe 
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją 

projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na 
wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 

7        Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

7.1     Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami ciesielskimi są: 

• Dla łaceń i deskowań dachowych               m2 
• Dla konstrukcji drewnianych                        m³ 
• Dla foliowania dachu                                   m2 

8        Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac pokrywczych dachowych naleŜy 
odebrać przygotowanie podłoŜa. 
Równość powierzchni deskowania powinna być taka aby prześwit między 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 
mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej. Równość płaszczyzny 
połaci z łat lub kontrłat i deskowania powinna być analogiczna jak wyŜej. 
Poszczególne etapy robót pokrywczych dekarskich powinny być odebranie i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9         Przepisy zwi ązane 
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Warunki techniczne wykonania robót określają:  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

Konstrukcje dachowe.(aktualnie obowiązujące) 
• PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 
• PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
• PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
• PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
• PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i technologia metod 

konserwacji drewna. 
• PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich. 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wyk onania  
     i odbioru robót. 
 
B.04. Roboty dekarskie 
6. B.04.01 Monta Ŝ pokrycia ceramicznego  – kod CPV 45261210-9 

 
1         Wstęp 
1.1      Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania     
i odbioru pokrycia  z dachówki karpiówki krytej podwójnie w koronkę wraz             
z montaŜem akcesorii dachowych. 

1.2      Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 
robót związanych z wykonaniem wymiany pokrycia dachowego na dachówkę 
karpiówkę krytą podwójnie w koronkę 

• Przygotowanie podłoŜa – sprawdzenie łacenia, spadków, obróbek 
blacharskich  

• Krycie dachówką karpiówką podwójnie w łuskę z elementami 
wykończeniowymi. 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót . 

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Do robót pokrywczych dachówką moŜna przystąpić dopiero po sprawdzeniu 
zgodności wykonania podkładu z dokumentacją techniczną i prawidłowości 
wykonania spadków połaci oraz po wykonaniu nasad kominowych, po 
otynkowaniu kominów i elementów przechodzących przez pokrycie dachowe oraz 
po wykonanie blaszanych zabezpieczeń dachowych ( obróbek blacharskich). 
Krycie dachówką na sucho moŜe być wykonywane w kaŜdej porze roku, 
niezaleŜnie od temperatury, a przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania spoin, tylko 
przy temperaturze nie niŜszej niŜ 5 °C utrzymuj ącej się przez całą dobę; poza tym 
roboty  przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy 
występują opady atmosferyczne. 
Przy kryciu dachówka karpiówką podwójnie w koronkę na kaŜdej łacie powinny 
być zawieszone dwa rzędy dachówek. 
Dachówki powinny być ułoŜone na łaceniu prostopadle do okapu w taki sposób, 
aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ poszczególnych rzędów był poziomy                      
i równocześnie dotykał widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie 
poziomym. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym 
rzędzie nie powinna przekraczać ±1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku 
poziomego 2 mm/m i 30 mm na całej długości rzędu. 
Podczas mocowania dachówek do łat, co szósta dachówka w rzędzie poziomym 
powinna być od strony poddasza przywiązywana drutem do gwoździ wbijanych    
w łaty lub bezpośrednio do łat.  
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej 
odpowiednio do spadku dachu i pokrytej podłuŜnymi pasami blachy cynkowo-
tytanowej. 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, 
przyłoŜona w kaŜdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała 
większych odchyłek niŜ 5 mm. 
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Poszczególne rzędy dachówek, równolegle do okapu powinny zachodzić na 
sąsiednie niŜej połoŜone rzędy dachówek na długość 10-14 cm. 
 
Kalenice i grzbiety dachowe powinny być pokryte gąsiorami ułoŜonymi na 
zaprawie wapiennej 1:2 o uziarnieniu do 2 mm. Gąsiory powinny zachodzić jeden 
na drugi na ok. 8 cm i być przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem 
przewleczonym przez specjalne otwory w gąsiorach. Styki gąsiorów powinny być 
uszczelnione od strony zewnętrznej zaprawą wapienną. Rząd gąsiorów powinien 
tworzyć linię prostą, odchylenie od linii prostej (falistość) przy sprawdzaniu łatą 
długości 2,0 m nie powinny być większe niŜ ±1 cm. 
Kosze dachowe powinny być pokryte pasmem blachy cynkowej lub taśmą 
systemową 
Prześwity w stykach poziomych i prostopadłych od okapu są niedopuszczalne.. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność        
z Dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2        Materiały 
Do wykonania robót związanych z pokryciem dachowym określonych w punkcie 
19.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Dachówka karpiówka – powinna odpowiadać wymogom wg. PN-75/B-
12020 

• Gąsiory dachowe – do mocowania dachówek i gąsiorów powinny być 
kwadratowe lub  okrągłe wg. BN-87/5028-12 o wielkości co najmniej 
2,2x50, i nie więcej niŜ 3,0x80 mm. 

• Drut – do przywiązywania dachówek i gąsiorów lub łat powinnien być 
miękki, ocynkowany o średnicy 1,0-1,6 mm wg. PN-67/M-80026. 

• Akcesoria dachowe  
- taśmy pod gąsiory 
- blacha ocynkowana gr. 0,5 mm 
- ławy kominiarskie prefabrykowane systemowe 
- stopnie kominiarskie prefabrykowane systemowe 
- płotki przeciwśniegowe prefabrykowane systemowe 
- wentylacja okapu 
- okna dachowe 
- wyłazy dachowe 

3         Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót malarskich przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Młotki, łaty  
• Wyciąg jednomasztowy 
• Samochód skrzyniowy 

Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez słuŜby techniczne Inwestora 

4         Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

5        Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. 
Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na 
wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Rozmieszczenie akcesoria dachowych wg dokumentacji technicznej 

6        Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

6.1      Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami dachowymi są: 

• dla pokryć dachowych                                             m2      
• dla płotku przeciwśniegowego i wentylacji okapu ,  

taśmy pod gąsiory                                                   m 
• dla ław kominiarskich , stopni kominiarskich          szt.  

7       Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac pokrywczych dachowych naleŜy 
odebrać przygotowanie podłoŜa.  
Poszczególne etapy robót pokrywczych dekarskich powinny być odebranie i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Wymagania stawiane pokryciu: 
Rozmieszczenie styków – styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich 
rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki, dopuszczalne 
odchyłki nie mogą przekroczyć ± 1cm 
Wielkość zakładów – poszczególne równoległe do okapów rzędy dachówek 
powinny zachodzić na sąsiednie, niŜej połoŜone rzędy na długość wynoszącą: 14 
- 15 cm z tym, Ŝe są to rzędy podwójne uzyskane przez zawieszenie na kaŜdej 
łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki 
zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią za górne krawędzie dachówek 
poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki tak, Ŝe 
wierzchnia warstwa rzędu pokrywa dolna na długości 32 - 34 cm 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8         Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

• PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-75/B-12020  Dachówki ceramiczne. Dachówki karpiówki. 
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• BN-67/6741-12  Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone. 
• PN-67/M-80026   Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego 

przeznaczenia. 
• BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim 

okrągłym i kwadratowym. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

Pokrycia dachowe.(aktualnie obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich. 
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wyk onania  
     i odbioru robót. 
 
B.04. Roboty dekarskie 
8.    B.04.03 Monta Ŝ obróbek blacharskich – kod CPV 45261000-4 
 
1        Wstęp 
1.1     Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania     
i odbioru obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej lub Taśma KoraFlex lub 
równorzędnych 

1.2     Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 
robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy płaskiej 
ocynkowanej lub Taśm KoraFlex lub równorzędnych obejmują wykonanie : 
     ● pasów  nadrynnowych 
     ● opierzeń kominów 
     ● opierzeń lukarny 
     ● montaŜ odpowietrzeń kanalizacji 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót  

2        Materiały 
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 

• Blacha ocynkowana gr. 0.5mm 
• Taśma KoraFlex lub równorzędna 
• Gwoździe ocynkowane do mocowanie blachy  
• Spoiwo cynowo-ołowiane 60 
• Odpowietrzenia  kanalizacji – gotowe wyroby – rury ø 100 z daszkiem 

3        Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót malarskich przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Młotki, lutownice dekarskie 
• Wiertarki elektryczne 
• Wyciąg jednomasztowy 

Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez słuŜby techniczne Inwestora 

4        Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5        Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. 
Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
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NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Łączenie kolejnych odcinków obróbek blacharskich wykonać na rąbki podwójne  
leŜące.  
 Obróbki blacharskie – kształt , wywinięcia  wykonac zgodnie z zasadami 
podanymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych , ( Tom I część III rozdział 15 – Pokrycia dachowe , izolacje 
stropodachów i tarasów oraz obróbki blacharskie ) . 

6        Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac dekarskich powinny być odebrane                   
i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

• Jakość przygotowania podłoŜy 
• Jakość uŜytych materiałów 
• Jakość wykonania połączeń  
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją 

projektową i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montaŜowych. 

Materiały przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszą posiadać 
odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu 
jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7        Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

7.1     Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami dachowymi są: 

• dla opierzeń , pasów nadrynnowych                        m2 
• dla rur wentylacyjnych                                             szt.  

8        Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich naleŜy odebrać 
przygotowanie podłoŜa.  
Poszczególne etapy robót pokrywczych dekarskich powinny być odebranie           
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.       
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności 
z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone 
następujące sprawdzenia: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obróbek , 
- sprawdzenie mocowania, 
- sprawdzenie połączeń. 

9          Przepisy zwi ązane 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim 

okrągłym i kwadratowym. 
•   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montaŜowych. 

Pokrycia dachowe.(aktualnie obowiązujące) 
•   Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich. 
•   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wyk onania  
     i odbioru robót. 
 
B.04. Roboty dekarskie 
9.       B.04.04  Monta Ŝ rynien i rur spustowych – kod CPV 45261000-4 
1        Wstęp 
1.1     Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania    
i odbioru  rynien i rur spustowych. 

1.2     Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 
robót związanych z wykonaniem wymiany rynien i rur spustowych  

• Przymocowanie uchwytów rynnowych z odpowiednim spadkiem  
• Mocowanie rynien 
• Mocowanie uchwytów do rur spustowych 
• Mocowanie rur spustowych  

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót . 

1.3     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Rynny dachowe naleŜy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0.55mm. Rynny 
wiszące powinny być łączące na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm obustronnie 
lutowane. Brzegi rynien powinny być wyokrąglane w postaci zwojów  na zewnątrz 
rynny. Denka rynny powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym 
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka o szerokości 6-7 
mm i połączone z rynną obustronnym lutowaniem. KaŜde załamanie rynny 
powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroŜa o kącie mniejszym niŜ 
120 stopni usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju 
zewnętrznego. W zaleŜności od pochylenia połaci dachowej oraz przekroju rynny 
uchwyty rynnowe powinny być wykonane z płaskownika metalowego                    
o następujących wymiarach:  
4x25 mm przy pochyleniu połaci mniejszym niŜ 80 % oraz średnicy rynny do 180 
mm, 
5x25 mm przy pochyleniu połaci mniejszym niŜ 80 %  oraz średnicy rynny do 180 
mm, 
5x30 mm przy rynnach o średnicy rynny większej do180 mm bez względu na 
pochylenie połaci dachowej, 
Uchwyty rynnowe naleŜy mocować dwoma gwoździami do desek okapowych lub 
klocków zabetonowanych uprzednio wzdłuŜ okapu. Odległość między uchwytami 
powinna wynosić 50-80 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoŜe na 
głębokość równą grubości płaskownika metalowego. W przypadku gdy rynna 
umieszczona jest na gzymsie zaleca się opierać ja na podstawach wykonanych    
z blachy. Podstawki naleŜy postawiać na obróbce blaszanej gzymsu mocując za 
pomocą szpilek blacharskich oraz oblutowania. Spadki rynien powinny być nie 
mniejsze niŜ 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm 
niŜej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyŜszym 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

- 38 - 
 

 
 
 

połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niŜej w stosunku do linii 
stanowiącej przedłuŜenie połaci. Rynny naleŜy dylatować. Największa długość 
rynny nie powinna być większa niŜ 20 m, licząc odległość między sąsiednimi 
rurami spustowymi. Połączenie rynny z rurą spustową tzw. Wpust orynowy 
powinno być wykonane w taki sposób aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. 
Połączenie wpustu rynnowego  rynną powinno być oblutowane obustronnie. 
Do wykonanie rur spustowych naleŜy zastosować blachę cynkowo tytanowej        
o grubości 0,6-0,7 mm. Rury spustowych powinny być wykonane z pojedynczych 
członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane z elementy 
wieloczłonowe. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 
20 mm przy długości rur większej niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii 
prostej mierzone na długości 2,0 m nie powinno być większe niŜ 3 mm. Rury 
spustowe z blachy powinny być łączone w złączach pionowych na zakład 
szerokości 20 mm, a w złączach poziomych 30 mm i lutowane na całej długości 
zakładu. Dopuszcza się wykonanie złączy poziomych o szerokości 80 mm bez 
lutowania. W dolnej części kaŜdego członu rury spustowej powinien być 
wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szerokość wymaganego zakładu 
poziomego. Części rur spustowych omijające uskoki elewacji powinny być 
wykonane z odcinków 5-10 cm mierząc po osi załamania. Osie załamań i kolanek 
powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-130 stopni. Rury spustowe 
omijające wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny być łączone za pomocą 
odgięć i lutowania. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami 
do rur spustowych rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3,0 m oraz 
zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. 
Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz. 
Nad uchwytami rur powinny być przylutowane obrączki o szerokości 3-4 cm 
wykonane z tej samej blachy co rura dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem 
się. 

2        Materiały 
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 

• Blacha ocynkowana – rynny i rury spustowe 
• Uchwyty z płaskownika ocynkowanego 
• Gwoździe stalowe ocynkowane 

3         Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót malarskich przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Młotki 
• Wiertarka elektryczna 
• Wyciąg jednomasztowy 
• Samochód skrzyniowy 

Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez słuŜby techniczne Inwestora 

4        Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

5         Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. 
Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Zakres wykonywania robót objętych SST podczas wymiany rynien i rur 
spustowych. 

6        Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac dekarskich powinny być odebrane                 
i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

• Jakość przygotowania podłoŜy – ustawienie rynhaków 
• Jakość uŜytych materiałów 
• Jakość wykonania rynien i rur spustowych 
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja 

Projektowa 
Materiały przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszą posiadać 
odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu 
jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7        Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

7.1     Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami dachowymi są: 

• dla rynien i rur spustowych         m 
8        Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac pokrywczych dachowych naleŜy 
odebrać przygotowanie podłoŜa.  
Poszczególne etapy robót pokrywczych dekarskich powinny być odebranie            
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Spadki rynien powinny wynosić 0,5-2% 
Uchwyty do rynien naleŜy mocować w odstępach nie większych niŜ 500 mm. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20 mm przy 
długości rur spustowych 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej 
mierzone na długości 2 m nie powinno przekraczać 3 mm. 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.       
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności 
z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone 
następujące sprawdzenia: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie szczelności  

9         Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

• BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim 
okrągłym i kwadratowym. 

• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
• BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

Pokrycia dachowe.(aktualnie obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich. 
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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