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ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV 45000000-7 

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot ST  

  

Zakres opracowania:  

„Projekt remontu pokrycia dachowego nad niecką basenową w centrum edukacyjno-rekreacyjnym przy ul. 

Kościuszki 15 w Wieliczce." 

 

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO   

  

a. Zakres opracowania. 

 
Główna konstrukcja nośna czyli drewniane wiązary dachowe z drewna klejonego klasy GL28 pozostają bez zmian. 

Wszystkie warstwy stropodachu: tzw. Isoboxy oraz płatwie drewnianie z drewna litego, pokrycie EPDM - 

klasyfikuje się do usunięcia. 

W miejsce istniejących warstw projektuje się w ramach przeprowadzanego remontu płytę warstwową na nośnej 

blasze - która stanowi również usztywnienie wiązarów – z wypełnieniem pianką PIR i pokryciem membraną 

dachową mocowaną fabrycznie. 

W projekcie zastosowano płytę dachową Kingspan KS1000 X-Dek (XM) PVC lub równoważną.  

Ze względu na silnie dyfundującą parę wodną i wysoki wymóg szczelności pokrycia nie dopuszcza sią zamiany 

płyty dachowej zespolonej na rozwiązanie warstwowe. 

 

b. Prace przewidziane do wykonania 

 

- rozebranie obróbek blacharskich z istniejących attyk z wyjątkiem attyki łączącej halę basenową  

z budynkiem od strony zachodniej (na attyce przewody do instalacji solarnej do zachowania). 

- oczyszczenie do elementów żelbetowych istniejących attyk, przeznaczonych do nadmurowania. 

- rozebranie istniejącej instalacji odgromowej  

- przemurowanie attyk z trzech stron tak aby wysokość attyki w najwyższym miejscu dachu wynosiła min 30cm – 

przy obecnych warstwach wynosi 11cm. Zakłada się przemurowanie 1x pustak PGS  

o wymiarach 30x24x59cm. 

Pustaki murować na zaprawie cementowo-wapiennej na oczyszczonym wcześniej podłożu żelbetowej attyki. 

- usuniecie wszystkich warstw stropodachu nad halą basenową: pokrycie EPDM, płyty OSB, ocieplenie wełną 

mineralną, drewniane płatwie dachowe, sufit napinany. 

- czyszczenie górnych powierzchni wiązarów dachowych oraz dokonanie przeglądu stanu zachowania się tych 

elementów 

-  ułożenie płyt dachowych Kingspan KS1000 X-Dek (XM) PVC zgodnie z zaleceniami producenta, ściśle łącząc ze 

ścianami attyki – przestrzeń wypełnić mat. izolacyjnym i połączyć z ociepleniem attyk. Płyty mocować do 

wiązarów wkrętami do drewna w przygotowanych otworach przeznaczonych do zapianowania - rozwiązanie 

systemowe. Wszystkie połączenia płyt dachowych w zamkach należy uszczelnić taśmą butylową lub butylem z 

pistoletu.  

Wierzchnią warstwę membrany łączyć wg zaleceń producenta. 

 

Opis przyjętej w projekcie płyty dachowej - płyta dachowa Kingspan KS1000 X-Dek (XM) PVC, rdzeń izolacyjny z 

pianki IPN o grubości 140 mm, parametry ogniowe Broof (t1); REI30 (0-15º) B-s2, d0, membrana wodoszczelna, 
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powłoka zewnętrzna PVC, profilacja zewnętrzna F (flat), kolor wewnętrzny R9002, powłoka wewnętrzna 

Spectrum (środowisko korozyjności C4), profilacja wewnętrzna V (trapez), współczynnik przenikania ciepła 

U=0,14 W/m2K, współczynnik przewodności cieplnej λD=0,022 W/m∙K - (λD – wartość deklarowana, wyznaczona 

w temp. +10oC zgodnie z normą PN-EN 13165+A1:2015-03), izolacyjność akustyczna Rw=24 dB, ciężar 18.29 

kg/m2.  

Niezbędne akcesoria powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne pod względem koloru i 

odcienia na całym obiekcie. 

 

- wykonanie ocieplenia wszystkich attyk płytami PIR o grubości 10cm do wierzchu przemurowania  

z bloczka PGS. 

- wykonanie obróbek blacharskich – mocowanie do płyty OSB na przemurowanym bloczku PGS. 

-  odtworzenie spadków poprzez wykształcenie „odbojów” z płyt dachowych PIR klejonych do wierzchniej 

warstwy płyty dachowej 

- odtworzenie odwodnienia dachu „pogrążonego” poprzez wpusty dachowe do dachów płaskich. Membranę PCV 

należy wyciągnąć na wszystkie attyki min 30cm, mocować oraz zabezpieczyć obróbką blacharską. 

 - odtworzyć instalację odgromową przyklejając do podłoża uchwyty betonowe oraz podłączyć do istniejących 

uziomów. 

Sposób odprowadzenia wody opadowej z dachu – bez zmian przez wpusty dachowe i istniejącą instalację. Należy 

zachować przelewy awaryjne. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

 

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

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)   

  

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

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

c) obiekt małej architektury;  

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

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

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – 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 nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli – 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 



 

str. str. str. str. 5555 

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

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – 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. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

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

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

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy łącza i 

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

place postojowe i place pod śmietniki.  

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

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

1.4.14. dokumentacji 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.  

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi  

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

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

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
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1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa ły w obiekcie 

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

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 

5, poz. 42 z po źn. zm.).  

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

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

usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę.  

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót.  

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 

z 16.12.2002 r., z poźn. zm.).  
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1.4.36. inspektorze 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 robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 

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

odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego.  

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 

r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

 

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

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  
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1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: - dostarczoną przez Zamawiającego, - sporządzoną przez Wykonawcę.  

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomi ć Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze 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 uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane 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.  

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia 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, że jest włączony w cenę 

umowną.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

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

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 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.  

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

  

1.5.10. 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.  

 

1.5.11. 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, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

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

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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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.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych 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.  
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3. SPRZĘT  

 

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  

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje 

 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy,  

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie).  

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru.  
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. 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.  

5.2.4. 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.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin 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,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zleci ć prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 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 jakości robót  

 

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

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

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

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

Minimalne wymagania co do zakresu bada ń i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
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one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni ć 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. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 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 i robót ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 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 tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 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 SST, stosować można 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 badań  

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada ń jak najszybciej, nie 

potniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materia łów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 



 

str. str. str. str. 14141414 

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 może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:   

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 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 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.   

3.  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 materia ły, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy  

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 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 dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 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,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
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- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania si ę. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inspektora nadzoru do ustosunkowania si ę. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

SST.  

 

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

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 dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie 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 obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre ślonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej przedmiarze robót.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania  

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru.  

   

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym 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 i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 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 częściowy  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  



 

str. str. str. str. 17171717 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie  

 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o świetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopię 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 ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

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. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

(c) opłaty/dzierżawy terenu,  

(d) przygotowanie terenu,  

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.  

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Ustawy  

 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po źn. zm.).  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z po źn. zm.).  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.).  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

 

10.2. Rozporządzenia  

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV: 45111300-1 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty rozbiórkowe zgodnie z projektem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 

 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 młotami kującymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 

 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

 drobnym sprzętem pomocniczym. 
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4. TRANSPORT 

 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 

środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w 

szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go 

zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2.1. Elementy rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
5.2.3. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać 

zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 
czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich 

zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca 

przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 1 szt. Zdemontowanych drzwi, okien parapetów itp. 

Pozostałe jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót lub kosztorysem ofertowym. 

 

8. ODBIORY ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych 

elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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SST.02 Roboty murowe 

Kod CPV: 45262500-6 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

konstrukcji murowych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót murowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji murowych i obejmują 

Roboty ujęte w dokumentacji projektowej, której zestawienie zamieszczono w ST-00  „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania 

ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

 

 2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 

Woda zarobowa 

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

Wyroby ceramiczne i betonowe 

Cegła ceramiczne kratówka klasy 15 

Warunki normowe materiału określa PN–B–12069:1999. 

 Kształt i wymiary wg PN-70/B-12016 
 Cegła kratówka powinna mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach 250x120x65 z otworami 

przelotowymi w kształcie rombu. 
 Całkowita powierzchnia otworów powinna wynosić co najmniej 30 % powierzchni podstawy. 

Powierzchnia jednego nie może przekraczać 3 cm². 
 Powierzchnie boczne powinny być rowkowane równolegle do osi otworów. 
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 Kratówka połówkowa – kratówka której objętość wynosi nie mniej niż 50% całej kratówki 
 Cechowanie – kratówka powinna być cechowana w sposób trwały znakiem wytwórni. 

Cegła pełna klasy 10 

Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996. 

 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 
10 % cegieł badanych. 

 Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg 
 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa 
 Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 W/m2K 
 Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3 
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16% 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996 
 Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się. 

Bloczki betonowe klasy 15 

Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999. 
 Wymiary: l=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg 
 Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa 
 Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999. 

Pustaki ceramiczne szczelinowe 

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle do 

powierzchni układania pustaków w murze. 

Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 skrajne 

szczeliny któtsze i 1 środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. Powierzchnia szczelin – 42%, 

liczba rzędów – 11. 

Powierzchnia zewnętrzna pustaków powinna posiadać rowki w celu zwiększenia przyczepności do zaprawy. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 

 długość  6mm 

 szerokość  5mm 

 wysokość  5mm 

Zaprawy budowlane 

Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa. 

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 

1 : 0,3 : 4 

1    : 0,5    : 4,5 

cement:  ciasto wapienne 

hydratyzowane: 

 piasek: 

1 : 0,3 : 4 

1    : 0,5    : 4,5 

  

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. 

Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych. 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. Roboty można wykonywać przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. Materiały i 

elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

 Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999. 
 Przy wznoszeniu murów należy uwzględnić wykonanie elementów żelbetowych takich jak: słupy, 

nadproża, wieńce. 

Wymagania szczegółowe  

Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z 
zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 0C. 
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 
użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. 
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Roboty murowe z pustaków ceramicznych 

Grubość spoin poziomych w murach z pustaków ceramicznych powinna wynosić 12mm, a grubość spoin 

pionowych – 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –

2mm, a dla spoin pionowych  5mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych: 

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:  

 na długości 1m  3mm,  

 na całej powierzchni  10mm, 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

  na wysokości 1m  3mm,  

 na wysokości 1 kondygnacji  6mm,  

 na wysokości całej ściany  20mm,  

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 

1m  3mm. 

 

Roboty murowe z cegły  

Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin 

pionowych  5mm. 

Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia 

stożka pomiarowego 6-8cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej: 

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:  

 na długości 1m  3mm,  

 na całej powierzchni  10mm odchylenia od pionu, 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

  na wysokości 1m  3mm,  

 na wysokości 1 kondygnacji  6mm,  

 na wysokości całej ściany  20mm,  

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 

1m  3mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

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

6.2. Zakres kontroli badań 

Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji projektowej 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu elementów 
liczby szczerb i pęknięć 
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W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie.  

 Różnice wysokości 0.05h i 50 mm 

6.3. Wymagania dla robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru  

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych 

 pionowość powierzchni i krawędzi 

 poziomość warstw cegieł 

 grubość spoin i ich wypełnienie 

 zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 

20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                                szerokość 
                                                  wysokość 
- ponad 100 cm                         szerokość 
                                                  wysokość 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 

+15, -10 

 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Nie potrąca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5m2. 

 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót 

przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania 

murów z dokumentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i 

towarzyszące: 

 Roboty przygotowawcze 
 Obrobienie przejść instalacyjnych 
 Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
 Montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań 
 Wykonanie prac pielęgnacyjnych 
 Prace porządkowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie 
2 PN-B-12050:1996 Cegły budowlane. 
3 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. 
4 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
5 PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 
6 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki. 
7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
8 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
9 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15 
12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 
13 PN-86/B-30020 Wapno 
14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
15 PN-85/B-04500 

Poprawki 1 BI 5-6/89 
poz.45. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

16 PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. 
17 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie. 

18 PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 
19 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu 
20 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
21 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
22 PN-ISO 3443-1:1994 

IDT ISO 3443:1979 
Errata KNN 6/95 lp.4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

23 P-ISO 3443-6:1994 
IDT ISO 3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1 

24 P-ISO 3443-6:1994 
IDT ISO 3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 2 

25 P-ISO 3443-8:1994 
IDT ISO 3443-8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

26 PN-ISO 4464:1994 
IDT ISO 4464 :1980 

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach  

27 PN-ISO 7976-1:1994 
IDT ISO 7976-1 :1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrządy 
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28 PN-ISO 7976-2:1994 
IDT ISO 7976-2 :1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Usytuowanie punktów pomiarowych 

29 PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności 
wymiarowej. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
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SST.03 Pokrycie dachu płytą warstwową 

Kod CPV: 45261210-9 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

- Pokrycie dachu z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym 

- Obróbki blacharskie 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Materiał zalecany wg dokumentacji: 

• Pokrycie dachu płyty warstwowe 

Pokrycie dachu z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym i membraną PCV po stronie zewnętrznej. 

Uwaga Montaż płyt należy wykonywać stosując się do wytycznych montażu płyt warstwowych danego 

producenta. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

• obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.0.55mm, w kolorze analogicznym do koloru pokrycia. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu który dopuszcza producent pokrycia. 

3.1. Przyrządy pomiarowe 

Zaleca się stosować poziomicę, taśmę mierniczą, niwelator lub teodolit, kątownik, taśmę pomiarową oraz 

przymiar. 

3.2. Narzędzia do mocowania płyt 
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Do pracy z płytami należy używać wiertarko-wkrętarki do stali i/lub betonu, wyposażonej w zderzaki 

ograniczające głębokość wiercenia, regulację wielkości momentu dokręcenia oraz wsteczne obroty. 

3.3. Narzędzia do cięcia płyt 

Do cięcia płyt należy używać następujących typów pił: 

- piły taśmowe do metali, 

- piły tarczowe do metali, 

- liniowe wyrzynarki oscylacyjne z brzeszczotami do cięcia metali. 

Wszystkie narzędzia powinny być wyposażone w brzeszczoty o drobnych zębach.  

Zakazuje się stosowania pił tarczowych szlifierskich! 

3.4. Narzędzia uniwersalne do prac ręcznych 

Do wszelkich prac ręcznych zaleca się stosować następujące narzędzia: 

- wkrętaki 

- młotek gumowy 

- nóż 

- nożyce blacharskie 

- narzędzia do nitowania 

- pilniki  

-  zgrzewarki do membrany PCV 

 

3.5. Środki pomocnicze: 

- lakier do poprawek lakieru 

- szmaty  

- szczotka krótka 

- szczotka na długim kiju 

- rozcieńczalnik 

- podkładki drewniane 

- środek odtłuszczający 

- środki czyszczące 

- kubeł 

- listwy 

- deski 

4. Transport 

Wg Specyfikacji Ogólnej ST 00.00 

Podstawowym środkiem transportu dla płyt warstwowych są samochody ciężarowe ze skrzynią lub naczepą 

otwartą, umożliwiające załadunek długich płyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu. Zaleca się następujące 

warunki techniczne dla pojazdów przeznaczonych do transportowania płyt warstwowych: - skrzynia z plandeką 

(typu „FIRANA”) - skrzynia dłuższa od przewożonych płyt (pakiet płyt powinien leżeć na platformie całą 

długością) - pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na każdej 

podporze (naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt) 

Rozładunek, przemieszczanie: Podczas rozładunku należy zwrócić uwagę, aby nie ciągnąć jednego arkusza po 

drugim. Pozwoli to uniknąć zarysowań. 

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

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

Składowanie Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu. 

Dopuszcza się składowanie najwyżej dwóch pakietów jeden na drugim. Zaleca się przechowywanie w 

zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozów, kwasów, 

ługów, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się składowania płyt bez przykrycia. W przypadku 

krótkotrwałego przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy zapewnić swobodny przepływ 
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powietrza. Jeśli okres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, płyty należy umieścić we właściwie 

wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powietrza do wszystkich warstw. 

Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, 

trwałych uszkodzeń rdzenia, a także utratę gwarancji. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne dla płyt warstwowych  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy poczynić standardowe przygotowania do robót budowlano – 

montażowych. 

 

Przygotowanie montażu 

Zespół projektowy musi zapewnić wykonawczą dokumentację projektową i montażową, obejmującą: 

- rysunki rozkładu płyt (rzuty poziome i przekroje pionowe w charakterystycznych płaszczyznach), 

- opis mocowania płyt (z podaniem rodzaju i ilości łączników) w pozycjach skrajnych i środkowych, 

- rozwiązanie poszczególnych detali połączeń lekkiej obudowy, 

- zestawienie obróbek blacharskich, łączników i uszczelek, 

- technologię montażu. 

W trakcie przejęcia stanowiska pracy należy sprawdzić : 

- czy konstrukcja nośna została wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i czy nie zostały 

przekroczone dopuszczalne odchyłki montażowe, zaleca się aby płyty warstwowe były montowane do 

konstrukcji wsporczej, której odchyłka od płaszczyzny nie przekracza L/600 (gdzie L – odległość pomiędzy 

kolejnymi elementami podparcia), 

- stan zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 

O ewentualnych brakach, błędach lub złej jakości należy natychmiast poinformować Kierownictwo Budowy 

oraz przedstawiciela firmy produkującej płyty warstwowe. 

Technologia montażu płyt dachowych 

Dachowe płyty warstwowe lekkiej obudowy montuje się zwykle po wbudowaniu płyt ściennych. Przed 

montażem płyt dachowych należy ustawić pomocniczy pomost roboczy. Pakiety paneli transportuje się na 

dach przy pomocy żurawia budowlanego o odpowiednim zasięgu, wysokości podnoszenia i udźwigu. W 

zależności od ciężaru własnego, poszczególne płyty przenosi się w miejsce wmontowania ręcznie, przy 

pomocy wózka widłowego lub żurawia samojezdnego. Montaż płyt odbywa się po założeniu na konstrukcji 

nośnej wymaganych uszczelek samoprzylepnych oraz obróbek blacharskich przykrywanych płytami 

(zanikających). Po zamontowanych płytach dachowym można chodzić i można ich używać jako pomost 

roboczy. W przypadku, gdy nie da się zastosować płyt o długości odpowiadającej całej długości spadku dachu, 

płyty należy montować w pasmach poczynając od okapu i kończąc na kalenicy. Trzeba wtedy wykonać złącze 

poprzeczne płyt dachowych. Poszczególne płyty dachowe w danym paśmie nakładają się na siebie na długości 

od 150 do 300mm (tzw. „zakład” lub „podcięcie”) w zależności od pochylenia dachu. Płyty układane w drugim 

rzędzie (i ewentualnie w następnych rzędach) należy przed wmontowaniem odpowiednio przygotować przez 

odcięcie części dolnego arkusza blachy i usunięcie rdzenia izolacyjnego na szerokości zakładki (jest możliwe 

fabryczne wykonanie podcięcia, należy tę informację podać przy składaniu zamówienia). 

Przed przykręceniem montowanej płyty do konstrukcji wsporczej należy dokładnie sprawdzić czy płyta została 

prawidłowo ułożona (zaleca się stosować kontrolne linie znacznikowe). W czasie montażu danej płyty 

wystarczy ją wstępnie zamocować do konstrukcji za pomocą dwóch śrub, jednak przed końcem zmiany, w 

ułożonych płytach, należy uzupełnić wszystkie śruby mocujące. Przed ułożeniem kolejnej płyty należy przykleić 

butylową taśmę uszczelniającą na skrajnym grzbiecie płyty poprzednio zamontowanej (pod tzw. „zakładem”). 

Po nawierceniu i przykręceniu płyty należy usunąć wszystkie wióry i opiłki powstałe podczas mocowania. Nie 

wolno przesuwać płyt po zmontowanej części dachu. Jeżeli konieczne jest wejście na dach i poruszanie się po 

płytach, należy ułożyć chodnik ochronny z materiałów elastycznych (styropian, wełna min.) aby nie uszkodzić 

membrany PCV. Po ułożeniu wszystkich płyt, należy zgrzać membranę dachową. 

5.2. Obróbki blacharskie 

5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
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5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

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

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych 

i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B94702:1999 

5.3.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.3.5. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 

mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian, słupów uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

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

rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

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

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

Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

• Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona 

jest przez producenta. 

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

• Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 

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

przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 
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W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 

6.2. Kontrola w trakcie robót 

Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót 

oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, 

ułożenie folii 

6.3. Kontrola w czasie odbioru robót  

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

• Zgodności z dokumentacją projektową 

• Jakości zastosowanych materiałów 

• Jakości wyglądu powierzchni płyt 

• Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności 

wyposażenia dachu w elementy dodatkowe 

• Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót pokryciowych jest m2 pokrytej powierzchni, 

– dla obróbek blacharskich jest m2 powierzchni do obróbki 

– dla robót polegających na montażu rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien 

lub rur spustowych. 

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 podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

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

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

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– Podłoża, 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

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

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– 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. 

8.3 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. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

● sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

● sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian lub podkonstrukcji, 

● sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

● sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
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Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 8.4 Odbiór pogwarancyjny 

Przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu 

pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych z 

usunięciem ewentualnych wad. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potrąceń wynikających z 

obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanym pokryciu dachowym 

9. Podstawa płatności 

Roboty pokryciowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m2” pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej 

Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

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

• Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 

wynikających z projektu. 

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

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 

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

zamawiającym a wykonawcą. 

10. Przepisy związane 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

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

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 

do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. P 

N-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 

ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 

część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 


