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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.0.  INFORMACJE WSTĘPNE. 
1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 

wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą BUDYNEK GOK – REMONT I DOCIEPLENIE 

DACHU. 

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do wykonania  wyżej 

wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

- ogólną charakterystykę obiektu  

- inwentaryzację budowlaną obiektu,  

- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 

technologicznej ich realizacji, 

- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r). 

 

2.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 
2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 

Gmina Dobrzeń Wielki jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadała następującą nazwę: BUDYNEK 

GOK – REMONT I DOCIEPLENIE DACHU. 

 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 

1) Roboty przygotowawcze obejmujące roboty rozbiórkowe : 

- rozbiórka rynien i obróbek blacharskich, 

2) Roboty ogólno - budowlane obejmujące: 

- elementy drewniane - zabezpieczenie docieplenia dachu z krawędziaków, 

3) Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące: 

- montaż płyt PIR dwustronnie laminowanych,  

- ułożenie papy samoprzylepnej, 

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, 

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej i blachy stalowej ocynkowanej, 

- wykonanie rynien z blachy tytanowo-cynkowej, 

- wykonanie uszczelnienia cementem dekarskim, 

 

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące obejmują: 

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej zarówno budowlano – instalacyjnej, stanu porea1izacyjnego - 

należy do obowiązków Wykonawcy  

b) wykonanie niżej wymienionych badań powykonawczych (należy do Wykonawcy): 

- skuteczności zerowania instalacji elektrycznych. 

Roboty tymczasowe obejmują: 

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy  

b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do obowiązków 

Wykonawcy  

c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo - socjalnego należy do obowiązku 

Wykonawcy,  

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza oraz zamontowanie liczników 

umożliwiających rozliczenie się z zamawiającym z ilości zużytych mediów - należy do obowiązków 

Wykonawcy  
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2.4. Informacje o terenie budowy. 

2.4.1.  Lokalizacja. 

Budynek zlokalizowany jest w centrum miejscowości Dobrzeń Wielki przy ul. Namysłowskiej 20 z dojściem  

i dojazdem bezpośrednio z tej ulicy. 

2.4.2.  Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Teren budynku zagospodarowany i urządzony: dużym parkingiem z bezpośrednim dojściem do budynku, 

dojściami pieszymi i zielenią.  

2.4.3. Dane ogólne : 

Istniejący budynek GOK został wybudowany na początku lat 80-tych XX wieku, jako rozbudowa i remont 

wcześniej istniejących budynków. Jest to obiekt wolnostojący, w części dwukondygnacyjny (parter i I piętro).  

W niewielkiej części od strony i południowo - wschodniej podpiwniczony.  

 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

- elektryczne 

- wodno – kanalizacyjne 

- wentylacyjne.  

 

2.4.4.  Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 

Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy  

- projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ . 

Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora. 
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2.0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)  
 

B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy zadaniu o 

nazwie BUDYNEK GOK – REMONT I DOCIEPLENIE DACHU. 

 

1.2. Zakres stosowania  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie  

z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: 

- obowiązujących PN,  

- przepisach prawa budowlanego, 

- atestach, 

- świadectwach dopuszczenia,  

- aprobatach technicznych,  

- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- literaturze technicznej. 

 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

1.4.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury; 

 

1.4.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o  

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

1.4.4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

1.4.5. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,  drabinki, 

śmietniki. 
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1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

1.4.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

1.4.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.4.9. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 
 

1.4.10. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.4.11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.12. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

1.4.13.  Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

 

1.4.14.  Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

-  

1.4.15.  Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu 

1.4.16. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

1.4.18. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

 

1.4.19.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdział 2). 
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1.4.20. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych wyrobów nie 

ustalono polskich norm. 

 

1.4.21. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

 

1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 

1.4.23. Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez Zamawiającego do 

reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – Inżynierem 

określa się inspektora nadzoru – koordynatora). 

 

1.4.24. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.25. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.26.  Inspektor - nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.4.27. Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót 

(przedmiar). 

 

1.4.28.  Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wy-miary obiektu 

wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar). 

 

1.4.29.  Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego 

dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłożone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

 

1.4.30.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – budowlanych. 

 

1.4.31.  Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez Inżyniera. 

 

1.4.32.  Polecenie inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.33.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie- zbędne 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
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1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do 

realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.  

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 

- dokumentację projektową, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

 

1.5.2.   Obowiązki Wykonawcy. 

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych w 

planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów 

odniesienia. 

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót. 

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania 

wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność 

ważności:  

1. Dokumentacja Projektowa. 

2. Specyfikacja Techniczna 

3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość docelową, od których 

dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane 

elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na 

zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały 

zostaną niezwłocznie zastąpione innymi. 

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku 

od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie 

powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca : 

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 

lokalizację tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. 

- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 

      ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców. 

1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 

szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru,  

- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim. 

1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i 

urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy 

materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru 

końcowego robót. 

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w tym: 

- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,  

- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako rezultat 

niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.  

1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 
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1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca ma 

obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji. 

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie 

urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia. 

1.5.2.13.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.2.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 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, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-dzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 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 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez. Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

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 

złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 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 także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 

następujących dokumentów budowy : 

- dziennika budowy, 

- księgi obmiarów,  

- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 

- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 
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- protokołów odbioru robót. 

- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania, 

- protokoły przekazania placu (terenu) budowy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 

Inwestora. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego 

 

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do 

występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji,  którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  

- osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 

 

5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i   zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. 

Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 

Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

 

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzia1ny jest 

Wykonawca robót. 

 

6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ),  robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem. 

Projekt ,organizacji robót powinien zawierać : 

- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz 

opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy : 

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,  

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują 

zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,  



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

BUDYNEK GOK – REMONT I DOCIEPLENIE DACHU 

ul. Namysłowska 20 
 

 

12 

 

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być 

zapewniona rytmiczność robót,  

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 

zrealizować je w sposób płynny. 

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami 

technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do pobierania próbek, badań 

materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może żądać od wykonawcy 

przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom wykonywania robót jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach, normach i 

normatywach. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 

przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do wykonania 

danego elementu robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera wykonawca będzie 

przeprowadzać badania dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować można wytyczne 

albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o  miejscu i terminie dokonywanego 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie oceniać 

zgodność materiałów i elementów robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania próbek zostaną 

poniesione przez wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 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), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Koszty badań kontrolnych. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to może on 

zażądać powtórzenia badań. 

Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie 

koszty ponosi Wykonawca. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 

 

7.1. Obmiar robót zanikających  
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu  
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

powiadomieniu inspektora. 
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Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, 

budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z 

dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty : 

- dokumentację projektową i ST,  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

- dziennik budowy, księgi obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych  

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 

- dokumentację powykonawczą,  

- operat kalkulacyjny. 

 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary 

wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania 

odbioru. 

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez 

laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

 

8.4. Zgłoszenie do odbioru.  

Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat 

kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

 

8.5. Odbiór końcowy. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza 

na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. 

 Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

8.6. Potrącenia. 

Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 

i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń 

jak na wady trwałe.  

 

8.7. Wyłączenie robót z odbioru. 

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wyłącza te 

roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 

2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 

1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 

822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774.).  

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
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tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

[3]  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. zmianami) 

[4]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r 

 poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi 

[5]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi 

[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

BUDYNEK GOK – REMONT I DOCIEPLENIE DACHU 

ul. Namysłowska 20 
 

 

16 

 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

B.01.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

rozbiórką elementów budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 

- rozbiórka rynien i obróbek blacharskich, 

- wywóz elementów z rozbiórki, 

1.4. Określenia podstawowe 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i ich zgodność ze ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie lub za pomocą dowolnego sprzętu.. 

 

4. TRANSPORT. 
Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor. 

 

5. WYKONANIE ROBOT. 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 

warunki w jakich będą wykonane roboty rozbiórkowe.  

 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty wykonać w miejscach ustalonych z Inwestorem. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 

5.2.1.  Obiekty powierzchniowe 

- obróbki blacharskie rozebrać ręcznie i odwieść w miejsce składowania lub wywieźć na wysypisko, 

5.2.2. Obiekty liniowe i jednostkowe 

- rynny rozebrać ręcznie i odwieść w miejsce składowania lub wywieźć na wysypisko,  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości polega na: 

- sprawdzeniu kompletności wykonania  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać 

na budowie.  

Jednostką obmiarową jest dla  
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- dla nawierzchni  [m
2
],  

- dla elementów liniowych [m]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających..  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.  

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Nie występują. 
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B.02.00.00. ELEMENTY  DREWNIANE  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów z drewna 

litego. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

 i montaż  elementów konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzi  wykonanie: 

- elementy zabezpieczenia docieplenia dachu z drewna. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

 i poleceniami inspektora. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1  Drewno 

Krawędziaki 10×15cm, klasy C24, śruby do drewna. Wilgotność drewna nie większa niż 12%. Materiały drewniane 

zabezpieczone środkami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować 

zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego 

przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 
Klasy wytrzymałości – wartości charakterystyczne drewna litego  

 

Rodzaje właściwości Oznaczenie 

Klasy drewna konstrukcyjnego litego o 

wilgotności 12 % 

C24 

Wytrzymałość, w N/mm
2
(MPa) 

Zginanie f m,k 24 

Rozciąganie wzdłuż włókien f t,0,k 14 

Rozciąganie w poprzek włókien f t,90,k 0,5 

Ściskanie wzdłuż włókien f c,0,k 21 

Ściskanie w poprzek włókien f c,90,k 2,5 

Ścinanie f v,k 2,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
  10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
                                        5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność  

płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 

odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna 

2.2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości:       do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
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- w szerokości:   do +3 mm lub do -1mm 

- w grubości:       do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: 4-1 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.  
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nic powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 

 

2.3. Łączniki. 

Gwoździe należy stosować okrągłe wg BN-70/5028-12 

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

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

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

Kotwy stalowe ø16. 

 

2.4. Środki ochrony drewna. 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 

wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r. 

 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

2.5.1. Materiały i elementy z drewna  

Powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 

2.5.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna  

Należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 

zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

2.6. Badania na budowie. 

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

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego montażu kwalifikuje Inspektor. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi  zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego typu sprzętu . Urządzenia 

dźwigowe muszą posiadać ważne świadectwa wydane przed Urząd Dozoru Technicznego. 

 

4. TRANSPORT. 
Elementy z drewna klejonego i litego powinny być przewożone dowolnymi, odpowiednimi środkami transportu. 

Podczas transportu elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed odkształceniem oraz przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wstęp. 

Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO. 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem montażu i zaleceniami inspektora nazdzoru.  

W trakcie montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu posiadała ona nośność 

oraz sztywność przewidzianą w projekcie.  

Sposób montażu determinowały będą warunki placu budowy oraz założenia projektowe. Podczas wykonywania robót 

należy pamiętać aby działać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP. 
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Połączenie elementów drewnianych wykonać na śruby i gwoździe. Śruby powinny być wkręcane w uprzednio 

nawierconych otworach. Elementy kotwić do podłoża za pomocą kotew rozporowych.  

 

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z projektem lub zaleceniami inspektora. 

5.2.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w długości elementu do 20mm 

- w odległości między węzłami do 5mm 

- w wysokości do 10mm 

5.2.3. Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 

warstwą papy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Zakres kontroli jakości obejmuje: 

Sprawdzenie jakości: wbudowanych materiałów, wykonania elementów przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji. 

Kontrolę jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru na bieżąco podczas wykonywania prac. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Jednostkami odbioru są: 

- ilość wymaganej konstrukcji m
3
 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
Wszelki roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-B-03150:2000   – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[2]PN-82/D-94021   – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

[3]PN-72/M-82505   – Wkręty do drewna z łbem kulistym. 

[4]PN-EN 844-3:2002  – Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne, konstrukcje i rozbiórkowe, 

zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004 
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B.03.00.00. ROBOTY POKRYWCZE  
 

1.WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą wykonania i odbioru pokryć 

dachowych, ocieplenia wraz z obróbkami blacharskimi. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

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

ocieplenia dachu, pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: 

- pokrycie dachu z płyt warstwowych PIR, 

- pokrycie dachu z papy samoprzylepnej i termozgrzewalnej, 

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej, 

- wykonanie rynnien. 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

i poleceniami inspektora 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Blacha tytanowo-cynkowej wg DIN EN 988 

Do wykonywania obróbek stosować blachy stalowe powlekane. 

Identyfikacja materiału    D-Zn 

Grubość blachy (arkusze, taśmy)   0,60 - 1,00 mm  

Użytkowa grubość blachy w budownictwie  0,60 - 1,50 mm  

Granica plastyczności ( Rp 0,2 )  min 100 N / mm
2
  

Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)  min 150 N / mm
2
  

Wydłużenie po rozerwaniu (A50)  min 35 %   

Wydłużenie na godzinę (A 0.1 /1h , 50 N / mm
2
 )   max 0,1 %   

Wskaźnik rozszerzalności cieplnej    0,022 mm / m , 
0
K  

Temperatura rekrystalizacji   ≥ 300 
0
C  

Gęstość ( γ )     7,2 g / cm
3
 

 

2.2. Płyty izolacyjne PIR gr 10cm. 

Przeznaczenie     płyty do termoizolacji dachów o różnych powierzchniach 

Opis  płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powłokami  

z włókniny mineralnej 

Rodzaj krawędzi    płyty płaskie bez frezu (M) 

płyty płaskie z frezem (MF) 

Wymiary płyt     1200 x 600 mm 

(powierzchnia krycia: 1185 x 585 mm) 

Reakcja na ogień    klasa E wg DIN EN 13501-1 
B2 wg DIN 4102-1 

Wytrzymałość na ściskanie  ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) 

Grupa przewodności cieplnej (D)  0,030 (<80 mm) 

0,028 (≥80 mm) 

Grupa przewodności cieplnej (EU) 0,028 (<80 mm) 

0,027 (80 mm – <120 mm) 

0,026 (≥120 mm) 

Indeks PIR     >250 

Typ zastosowania    DAA dh; DEO dh 

 

2.3. Płyty styropianowe twarde (spadki z trójkątów styropianowych). 

Styropian odmiany G-T samogasnący (FS-15). 
a)  Wymagania 
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 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń, 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 

- Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm
2
, a powierzchnia największej dopuszczalnej 

wady 10 cm
2
. 

 wymiary: 

- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm 

- szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm 

- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m
3
 przy czym wysokość stosu nie powinna 

być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 

oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem  przepisów BHP i ruchu drogowego 

 

2.4. Papa samoprzylepna podkładowa z zakładem przemiennym. 

Wkładka nośna:        welon szklanego i siatka szklana 

Powierzchnia górna:       laminowana folią 

Powierzchnia dolna: pokryta folią ściąganą z masą 

samoprzylepną.   

Grubość:        3 mm 

Giętkość w niskiej temperaturze [°C] górna:     ≤ - 25 dolna: ≤ - 30 

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze [°C] górna:   ≥ + 100 dolna: ≥ + 100 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca [N / 50 mm] : 

 

wzdłuż: ≥1000 

w poprzek: ≥1000 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie [%]:  wzdłuż: ≥2 

w poprzek: ≥2 

Prostoliniowość [mm / 10m]:       ≤ 20 

Wodoszczelność typu A i T :       spełnienie wymagań 

Reakcja na ogień:        klasa E wg EN 13501-1 

Odporność na działanie ognia zewnętrznego:     Broof(t1) 

Wady widoczne:        brak wad widocznych 

 

2.5. Papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna zgrzewalna . 
Wkładka nośna:        włóknina poliestrowa 250 g/m

2
 

Powierzchnia górna:       łupek naturalny 

Powierzchnia dolna: laminowana folią   

Grubość:        5,2 mm 

Giętkość w niskiej temperaturze [°C]:      ≤ - 30 

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze [°C] górna:   ≥ + 100 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca [N / 50 mm] : 

wzdłuż: ≥800 

w poprzek: ≥800 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie [%]:  wzdłuż: ≥40 

w poprzek: ≥40 

Prostoliniowość [mm / 10m]:       ≤ 20 

Wodoszczelność typu A i T :       spełnienie wymagań 

Reakcja na ogień:        klasa E wg EN 13501-1 

Odporność na działanie ognia zewnętrznego:     spełnienie wymagań 

Wady widoczne:        brak wad widocznych 

 

2.5. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej 

Rynny półokrągłe o śr.15cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm. 
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2.6. Kołki teleskopowe do montażu płyt PIR. 

 

2.7. Cement dekarski. 

 

3. SPRZĘT. 
Do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją wymagane są narzędzia specjalistyczne związane z technologiami 

poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie np.: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji 

roboczych, 

- nożyce i inny sprzęt do cięcia i wykonywania obróbek blacharskich, 

- palniki do zgrzewania, 

- drobny sprzęt pomocniczy. 

 

4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej  

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś 

podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m 

nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 

ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo 

listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy -wykonać 

odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 

5.2. Izolacje papowe. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić wielkość spadków dachu oraz 

ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 

powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy 

szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 

wykorzystanie materiałów.  

 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  

+5 °C w przypadku pap oksydowanych.  

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane  

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, itp.) z 

zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  

 

Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych 

spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną duża masą możliwość osuwania się układanych 

pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów 

konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie 

powinno być mniejsze, niż 1%, ale zaleca się, aby tam, gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.  

Przed ułożeniem papy należy ja rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 

uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ja z dwóch końców do środka. Miejsca 

zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i 

przeciągnąć szpachelka w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja 

zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 
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wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynność, 

cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej 

długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 

używając wałka dociskowego z silikonowa rolka. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ 

masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 

niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

podłużny 8 lub 10 cm,  

poprzeczny 12-15 cm  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 

występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególna starannością. Po ułożeniu kilku rolek i 

ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów.  

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej 

można posypać posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze 

papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały 

się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 

spodzie zakładu pod kątem 45°. 

 

5.3. Wykonywanie obróbek dachowych z pap zgrzewalnych  

- do wykonania obróbek kątowych ścianek attykowych i kominów należy stosować wyłącznie papy 

asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z włókniny poliestrowej, w układzie 

dwuwarstwowym;  

- po ułożeniu wodoszczelnej warstwy podkładowej na połaciach dachów, w kątowych narożach 

zastosować kliny dachowe o przekroju trójkątnym 10x10 cm, z wełny mineralnej, laminowanych 

papą; kliny dachowe mocować do zagruntowanego podłoża odpowiednim klejem bitumicznym (do 

przyklejania wełny mineralnej);  

- po zamontowaniu klinów dachowych, zgrzać papę podkładowa obróbki w pasie o takiej szerokości, 

by zakład papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej jak i na ścianie pionowej 

wynosił min. 10 cm;  

- w dalszej kolejności zgrzać pape wierzchniego krycia na połaci w ten sposób, by arkusz papy 

wierzchniej warstwy przylegał do dolnej krawędzi klina dachowego, co zapewni zakład na papie 

podkładowej obróbki o szer. min. 10 cm;  

- papę nawierzchniowa obróbek kątowych zgrzewać pasami papy o takiej szerokości, by krawędzie 

boczne tych pasów były wyprowadzone ok. 10 cm poza krawędzie papy podkładowej obróbek;  

- na pionowych powierzchniach ścianek attykowych i kominów, nawierzchniową obróbkę papową 

należy dodatkowo przymocować listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. min. 0,7 mm. 

Odległość pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm. Jako łączniki mocujące stosować kołki rozporowe z wkrętami 

uzbrojonymi w rozety do maskowania łbów wkrętów lub gwoździe dekarskie z podkładka EPDM wbijane w kołki 

rozporowe. Styk listwy ze ścianą wypełnić od góry kitem trwaleplastycznym. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj oczyścić z wszelkiego rodzaju 

nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego pokrycia, oraz zagruntować preparatem 

gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej 

powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej 

wody opadowej. 

 

5.5. Montaż warstwy termoizolacyjnej – płyta PIR: 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża dachowego. 

Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Podłoże 

musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 

zanieczyszczeń. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 

powierzchni. Wówczas można przystąpić do przyklejania (montowania) płyt izolacyjnych. Należy uważać, aby pod 

warstwę izolacyjna nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. 

W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem 

albo stosować zacienienia. 

 

5.6. Obróbki blacharskie. 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 
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- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15
o
C, 

- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,  

Obróbki dachowe montuje się w różny sposób w zależności od rodzaju pokrycia. Wykonywane są one na budowie z 

dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie realizacji robót.  

Przy wykonywaniu obróbek elementów wystających ponad dach, obróbki wykonuje się z dwóch części, tak aby 

umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową tego elementu, inną od pracy połaci dachowej. Połączenie obróbek na 

sztywno doprowadziłoby w konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposób obrabiane są blachą dylatacje 

konstrukcyjne dachu. 

Po wykonaniu, i zamontowaniu obróbek blacharskich należy przystąpić do wykonywania pokrycia docelowego. Po 

wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane są elementy odprowadzające wodę z połaci dachowej: rynny 

dachowe i rury spustowe 

 

5.7. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej 

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 

5.8. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00 - „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Przed przystąpieniem do robót należy zgromadzić wszystkie elementy dachu na podstawie danych zawartych w 

projekcie i wytycznych z SST. Zakup materiałów należy tak zorganizować, aby płyty mogły być zamontowane w 

krótkim czasie po dostawie. Roboty należy tak zorganizować, aby w przypadku wystąpienia opadów deszczu nie 

spowodować zalania budynku.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Materiały pokrywcze. 

- Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym opakowaniu lub innym równo 

rzędnym dokumentem. 

- Materiały pokrywcze dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakościowym przez 

producenta  powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

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

wymaganiom przedmiotowych norm. 

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

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

 

6.2. Roboty. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. 

Podłoże powinno być wykonane z materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki 

blacharskie. Jeśli to niemożliwe, należy warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą 

innego materiału izolacyjnego. 

Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót pokrywczych. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. 

Podłoże powinno być wykonane z materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki 

blacharskie. Jeśli to niemożliwe, należy warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą 

innego materiału izolacyjnego. 

Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót pokrywczych. 

Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wewnątrz lub na zewnątrz rynny. 

Spadki rynien nie powinny być niniejsze niż 0,5%. Największa nie zdylatowana długość rynny nie powinna przekraczać 

20m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur większej od 10m. Odchylenie 
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rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów nie powinno być większe od 3mm. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz 

połączeń poszczególnych odcinków rynien. 

Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i szczelności rynien przez 

nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie rur spustowych. Należy, stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach pionowych i poziomych, 

mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego; należy także sprawdzić, czy 

rury nie mają dziur i pęknięć. 

Badania należy przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania pionowości rur, które należy dokonać za 

pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm. Sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych polega na 

stwierdzeniu prawidłowego wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. Należy stwierdzić prawidłowe wykonania zabezpieczeń kominów oraz innych 

elementów dachu, jak: wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 

Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie 

narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po 

deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, 

obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc 

zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie 

należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub tylko ich część 

należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie 

mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu 

doprowadzenia go do zgodności z norm (a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania). W przypadku 

stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie 

mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.) oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót powierzchniowych - m
2
 pokrytej powierzchni, 

Dla pozostałych robót   - 1m wykonanych rynien. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.Odbiór podłoża. 

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

 

8.2.Odbiór robót pokrywczych. 

8.2.1. Roboty pokrywcze, 

jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża (deskowania i łat) 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 

częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2.2. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

BUDYNEK GOK – REMONT I DOCIEPLENIE DACHU 

ul. Namysłowska 20 
 

 

27 

 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

 

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

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1]BN-66/5059-02   - Uchwyty do rynien półokrągłych. 

[2]BN-95/6753-08   - Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające. 

[3]PN-61/B10245   - Roboty blacharskie budowlane z blachy powlekanej. Wymagania i badania   

techniczne przy odbiorze. 

 


