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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– WYMAGANIA OGÓLNE CPV - 45000000-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą: 

REMONT I RENOWACJA DACHU BUDYNKU NR 18 
W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI  

Wojskowy Instytut Łączności, ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania SST: 

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 SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (ST). 
1.4. Określenia podstawowe: 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami 
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
1.4.2. 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. 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 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.  
1.4.4. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.6. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.7. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.8. 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. 
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1.4.9. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć 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. 
1.4.10. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.11. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.12. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno 
- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
1.4.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
1.4.14. 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 poźn. zm.). 
1.4.15. 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. 
1.4.16. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.17. 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. 
1.4.18. 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. 
1.4.19. 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. 
1.4.20. 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. 
1.4.21. 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. 
1.4.22. 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. 
1.4.23. 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. 
1.4.24. 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. 
1.4.25. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26. 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. 
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1.4.27. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.28. 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.). 
1.4.29. 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. 
1.4.30. 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. 
1.4.31. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.32. 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. 
1.4.33. 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. 
1.4.34. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.35. 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 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 
1.4.36. 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, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót 
budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów 
do chwili odbioru końcowego robót. 
1.5.2. Dokumentacja: 
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i SST: 
Dokumentacja, 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, 
winien natychmiast powiadomić 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 i SST. Wielkości określone 
w dokumentacji 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 robót: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót 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 robót 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 robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 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 terenie robót, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
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 terenie robót. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
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. 
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. 
 
2. MATERIAŁ: 
2.1. Źródła uzyskania materiałów: 

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. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu robót, 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 nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. 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. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
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zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
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 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, 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 robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
− projekt organizacji budowy. 
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, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI: 
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 
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sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją, 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 zlecić 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 i SST. 
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. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 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. 
6.4. Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później 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. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
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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 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. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. 
(Dz. U. 99/98). 
− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy: 
6.7.1. Książka obmiarów: 

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. 
6.7.2. 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. 
6.7.3. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,\ 
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− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę 
do ustosunkowania się do jego treści. 
6.7.4.Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.7.5.Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją 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 płatności na rzecz Wykonawcy określoną 
w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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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. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót ulegających zakryciu, 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 
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. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy): 

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 pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów, 
o których mowa poniżej. 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 i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
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 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. 
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: 
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
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− protokoły odbiorów częściowych, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− książki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
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 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 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Stawka jednostkowa pozycji powinna 
uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
10.1. Ustawy: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami. 



14 | S t r o n a  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych z późniejszymi zmianami. 
10.2. Rozporządzenia: 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – 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 lub zmiany. (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi 
zmianami. 

− 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) z 
późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – 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 2004r. – 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) z 
późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041) z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – 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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2. SST. NR 1 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- ROBOTY BUDOWLANE CPV 45210000-2 
 

2.1 SST. NR 1.1 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych wykonaniem prac rozbiórkowych i demontażowych w ramach wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem rozbiórek i demontaży i obejmują m. in.: 
− Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
− Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 
− Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku 
− Demontaż wywietrzaków dachowych o śr. do 100 mm 
− Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych nie nadających się do użytku 
− Rozebranie ołacenia połaci dachu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Prace nie wymagają wbudowania materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu, maszyn i narzędzi nie gwarantujących zachowania 
wymogów jakościowych robót i przepisów BIOZ. 
Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP. 
Wykonawca może korzystać z następującego sprzętu: 
− młoty kujące i wyburzeniowe, 
− odkurzacze przemysłowe, 
− wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o 

podobnym znaczeniu, 
− samochodami do transportu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
− rusztowaniami, 
− sprzętem pomocniczym. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania określonych robót. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony 
przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg publicznych oraz dojazdów na teren budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki 
odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 
z późn. zm.)  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych należy na podstawie 
dokumentacji projektowej: 
− wyznaczyć obszar prac, 
− teren ogrodzić i oznakować zgodnie z przepisami BHP, 
− wyznaczyć i oznakować drogi i ciągi komunikacyjne, 
− odłączyć i zdemontować wewnętrzne i zewnętrzne instalacje oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.3. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych 
Roboty należy prowadzić w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót rozbiórkowych.  
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi 
nadzoru i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie 
odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu.  
Należy powiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta o sposobie zagospodarowania 
odpadów powstałych w trakcie rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz 
miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób.  
Podczas prowadzenia prac należy w szczególności przestrzegać następujących zasad: 
− usuwany element nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego; 
− zabronione jest prowadzenie robót gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewrócenia konstrukcji 

przez wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót podczas wiatru powyżej 10 m/s; 
− niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia prac; 
− nie należy składować materiałów z rozbiórki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych 

częściach budynku; 
− miejsca składowania materiałów z rozbiórek i demontażu muszą być tak dobrane aby nie 

zagrażały bezpieczeństwu i nie utrudniały komunikacji.  
5.4. Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w następujący sposób: 
− Pokrycie i konstrukcję dachu rozbierać ręcznie, materiał przenieść poza obrys budynku. 
− Ściany rozbierać ręcznie. Materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce 

składowania. 
− Stolarkę należy rozbierać ręcznie za pomocą narzędzi prostych. Materiały należy posegregować 

i odnieść lub odwieść na miejsce składowania. Elementy stolarki i ślusarki zakwalifikowane do 
odzysku należy wykuć z otworów oczyścić i składować. 

− Posadzki rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Materiały należy posegregować i odnieść lub 
odwieść na miejsce składowania.  

− Wykop powstały po rozbiórce należy powiększyć lub zasypać gruzem i gruntem piaszczystym 
zagęszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupełnienie nawierzchni.  
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− Należy chronić przed zniszczeniem elementy, które według dokumentacji mają zostać 
zachowane.  

− Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do wywozu odpady 
składować w kontenerach.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 
Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostkami obmiaru są: 
− dla rozbieranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, konstrukcji żelbetowych oraz 

wywozu i utylizacji odpadów – 1m3, 
− dla rozebranych elementów stolarki, pokrycia dachu obróbek blacharskich, tynków okładzin 

ściennych i podłogowych – 1m2, 
− dla rozebranych elementów oświetlenia, zadaszeń zewnętrznych – kpl, 
− dla rozebranych rynien i rur spustowych – m, 
− rozebranych drzwi do 2m2- szt, 
− dla rozebranych elementów konstrukcji stalowych – kg. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
W przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych specyfikacją cena obejmuje: 
− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP oraz zabezpieczenie 

zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie rozbiórki, 
− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
− przetransportowanie odpadów do kontenerów, 
− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
W przypadku wywozu i utylizacji odpadów cena obejmuje: 
− załadunek odpadów, 
− zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− utylizacje odpadów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE oraz w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo.  
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2.2 SST. NR 1.2 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ CPV 45262100-2 

1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i demontażem rusztowań.  
1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych montażem 
i demontażem rusztowań dla wykonania przedmiotowego zadania.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. Rusztowanie może być 
użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do 
użytkowania. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, 
że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu 
zgodności wymagań z przepisami. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać 
dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i 
eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny 
rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i 
eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać:  
− nazwę producenta z danymi adresowymi, 
− system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),  
− zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 

i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat:  
− dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych,  
− dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 

technicznego,  
− dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań 

jest możliwa, - sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 
(wciągarki),  

− informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia,  
− warunki montażu i demontażu rusztowania,  
− schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 

montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,  

− wzór protokółu odbioru,  
− wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania,  
− certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 

bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia, tj. 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i 
podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, 
urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, 
wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres 
merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 
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2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez 
ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi. 
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. Parametry rusztowania, które 
winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:  
− wysokość rusztowania,  
− wysokość przęsła, 
− długość przęsła,  
− szerokość przęsła,  
Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:  
− stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z 

włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń, 
oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe),  

− stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome),  

− słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej 
kondygnacji rusztowania),  

− stężenie wsporników (rura z łącznikami, służąca do podparcia wsporników rozszerzających 
rusztowanie, w razie potrzeby),  

− węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych,  
− stężenie wzdłużne,  
− stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 
− odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,  
− pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,  
− wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, służący 

do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,  
− podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię),  
− fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),  
− rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 

poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,  
− rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 

składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami,  
− kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 

odciągu,  
− osiatkowanie -siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 

przedmiotów i materiałów budowlanych,  
− poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne,  
− podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 
 
3. SPRZĘT: 
3.1. Wymagania ogólne: 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
techniczne w zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne warunki: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 „Wymagania 
ogólne”. 
Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Rusztowania 

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 
wymaga opracowania projektu technicznego.  
Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe, którego montaż, demontaż i eksploatację należy 
prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez 
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania 
winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania.  
Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed 
jego odbiorem.  
Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające 
atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu 
w dzienniku budowy.  
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca 
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem 
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:  
− w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
− w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,  
− podczas burzy i silnego wiatru,  
− w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych 

przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 
15 m dla linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczną należy 
zdemontować lub wyłączyć napięcie).  

Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów.  
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6 
„Wymagania ogólne”. 
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć 
należy:  
− stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
− posadowienie rusztowania,  
− siatkę konstrukcyjną  
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− sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek,  

− stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  
− zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania,  
− pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania, 

− urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności,  
− usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii, 
− zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania 
ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) 
rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od 
składu brygady roboczej, daszki ochronne – m. .  
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 „Wymagania 
ogólne”. 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po montażu rusztowań. Odbioru dokonuje 
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.  
Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 
pracy, sprawdzając, czy:  
− rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
− rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,  
− rusztowanie nie styka się z przewodami elektrycznymi,  
− stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 

stabilne),  
− poręcze ochronne nie są obluzowane lub ich brak,  
− nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.  
Należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy 
lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma 
zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy 
na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.  
Należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 
tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności 
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym. 
Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem 
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.  
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. Z późniejszymi zmianami – w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

− Ustawa o systemie oceny zgodności.  
− Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.  
− Dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.  
− Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
− PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 
− PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań -- Warunki techniczne dostawy 
− PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych.  
− PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 

placu budowy.  
− PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2: 

Specjalne metody projektowania konstrukcji. 
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2.3 SST. NR 1.3 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE 

PODOBNE ROBOTY CPV 45261000-4 

1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót 
budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu związanych z realizacją zadania.  
1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu i obejmują m. in.: 
1.3.1. Remont dachu 
− Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 
− Rozebranie deskowania połaci dachu 
− Dwukrotna impregnacja grzybobójcza odsłoniętej konstrukcji drewnianej dachu - metodą 

smarowania preparatami olejowymi 
− Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokiewki o przekroju do 180 cm2. Miejscowe 

wzmocnienie konstrukcji drewnianej krokwiami 7x14cm - przyjęto 14 krokwi, dł.6m 
− Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 
− Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym 
− Folie dachowe układane na deskowaniu- paroprzepuszczalna 
− Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą stalową powlekaną na rąbek 
− Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 0,60x0,60m 
1.3.2. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, kratki wentylacyjne 
− Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, 

podokienników itp. z blachy nie nadającej się do użytku 
− Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 
− Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
− Demontaż wywietrzaków dachowych o śr. do 100 mm 
− Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (naprawa i uzupełnienie) - przyjęto 20% całości 
− Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 
− Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - obróbka czap 

kominowych 
− Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej 
− Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej 
− Wywietrzaki dachowe o śr. do 100 mm 
1.3.3. Ocieplenie stropu 
− Zabezpieczenie okien folią 
− Rozebranie elementów stropów drewnianych – polepy 
− Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho, 

np. firmy Rockwool Multirock Roll gr. 20 cm 
− Wykonanie poziomych pomostów na poddaszu 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 
2.2.1. Wymagania ogólne 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.  
b) Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 
zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w 
normach i aprobatach technicznych.  
c) Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu 
budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
d) Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy.  
2.2.2.Materiały podstawowe 
Drewno.  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Dla robót stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 
– PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie 
Klasy drewna 

K27 K33 

zginanie 27 33 

rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

ściskanie w poprzek włókien 7 7 

ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
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Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej do ¼ ¼ do ½ 

Sęki w całym przekroju do ¼  ¼ do 1/3  

Skręt włókien do 7 % do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
głębokie 
czołowe 

 
1/3 
1/1 

 
½ 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca do ¼ szerokości lub długości 

 

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6 % szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4 % szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm. 
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Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
Gwoździe stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe lub kwadratowe, z płaskim łbem. Zaleca 
się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych, względnie ocynkowanych. Minimalna 
wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość 
gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych.  
 
Blachy 
− 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. 

− Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN- 73/H-
92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodąogniową – równą 
warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającądziałanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  

− Inne blachy płaskie:  
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. c) blacha 
miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

− Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 
25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 
mikrometrów.  

− Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, 
T18EKO, T35 powlekane lakierem.  

− Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte 
powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości 
arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm.  

− Płyty z tworzyw sztucznych:  
- płyty pleksi bezbarwne i kolorowe,  
- płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 

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. 
 
Rockwool Multirock Roll gr. 20 cm 
Wełna MULTIROCK ROLL gr. 20 cm (4,75 m2/rolkę) jest idealnym materiałem na niepalne 
ocieplenie stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów 
podwieszanych. 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] 0,044; 
Opór cieplny RD [m2•K/W]: 4,5 
Wymiary [mm]: 4750x1000x200 
Ilość rolek na palecie [szt.]: 2 
 
 
 



27 | S t r o n a  

2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
Sprzęt do wykonywania robót konstrukcji dachowych i pokrywczych 
− wyciągarka elektryczna, 
− nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub 

nożyce wibracyjne do blachy, 
− urządzenie do gięcia blachy, 
− piły tarczowe do przycinania elementów konstrukcyjnych. 
 
4. TRANSPORT: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 „Wymagania 
ogólne”. 
Wyroby do pokryć dachówka mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje 
się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem 
w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściołkowe, amortyzujące takie jak: maty 
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i 
wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT: 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
Więźba dachowa 
Łaty i Kontrłaty 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Wykonanie robót powinno 
odbywać się przy zachowaniu następujących zasad: 
Kontrłaty o przekroju 40x50 mm przybijać gwoździami do powierzchni każdej krokwi, po 
uprzednim ułożeniu folii dachowej. 
Przekrój łat nie powinien być mniejszy niż 40x50 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite 
do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa 
niż grubość łaty. 
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. 
Rozstaw łat powinien być ustalony po zakupie blachy pod wybrany system.  
 
Ułożenie folii dachowej. 
Układanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna się od okapu, równolegle napisami do góry. 
Membranę z folii po naciągnięciu przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwoździami były 
zakryte taśmą uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą. Następny pas membrany ułożyć z 
zachowaniem zakładu, który powinien wynosić od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawidłowego 
montażu membrany i jej szczelności, do sklejania należy zastosować taśmy klejącej będącej w 
ofercie w każdym systemie pokrycia. Dla zapewnienia szczelności przy krokwiach należy przykleić 
pas taśmy uszczelniającej do kontrłaty od strony, która będzie do membrany na krokwi. Przy 
elementach wychodzących ponad połać dachową membranę należy naciąć w kształcie trapezu i 
przybić brzegi do powierzchni elementu. 
Wykonanie konstrukcji zadaszenia. 
Elementy należy zamówić w wytwórni. Do montażu użyć tarcicy nasyconej tzn. po wykonaniu 
impregnacji preparatami ochronnymi przeciw owadom, grzybom, działaniem wilgoci a także 
ogniem. Całość malowana preparatem kryjącym w ustalonej kolorystyce. Montaż wykonać zgodnie 
z projektem. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zakotwienie konstrukcji za pomocą specjalnych 
śrub.  
Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach.  
Wymagania ogólne: 
− równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
− łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.40x50 mm, 
− laty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach, 
− rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia. 
 
Montaż pokrycia z blachy. 
Przed montażem konstrukcja powinna być w pełni przygotowana, powłoki ochronne elementów 
drewnianych i stalowych w pełni utwardzone i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
roboty wykonywane w czasie montażu blachy powinny być prowadzone zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami 



29 | S t r o n a  

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” (CzęśćI - Roboty 
ogólnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych. Ponadto w 
czasie montażu pokrycia należy stosować następujące urządzenia zabezpieczające przed upadkiem 
z wysokości:  
− bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwodzie budynku,  
− liny i pasy bezpieczeństwa typu monterskiego 121-II,  
− aparaty bezpieczeństwa typu AB-100. 
 
Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 
od 0,5 mm do 0,6mm. Kolor blachy zgodny z kolorystyką. Obróbki można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki gzymsów i parapetów zaokiennych z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej powinny być:  
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe,  
− łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 50 mm; złącza powinny być szczelne na 

całej długości,  
− mocowane kołkami rozporowymi o rozstawie nie większym niż 15 cm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6 
„Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: 
− elementy drewniane m3. 
− zabezpieczenie konstrukcji kpl. 
− deska czołowa m, 
− folie dachowe, pokrycie dachów, termoizolacja m2.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”. 
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 (deskowania i łat) 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 

częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
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− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
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 pokrycia z blachy: 
− sprawdzenie przybicia blachy do deskowania 
− sprawdzenie szerokości zakładów z blachy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”. 
9.1. Pokrycie dachu 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
9.2. Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie, 
− zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
− uporządkowanie stanowiska pracy.  
9.3. 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 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
− PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
− PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia 

ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
− PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 3: Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy 
− PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy 
− PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego -Część 1: Gwoździe ogólnego 

przeznaczenia. 
− PN-ISO 8991:1996 System oznaczeń części złącznych. 
− PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie -- Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
− PN-B-02361:2010 - Pochylenia połaci dachowych. 
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2.4 SST 1.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV - 45453000-7 

1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem robót remontowych i renowacyjnych.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót remontowych i renowacyjnych obejmują m.in.: 
1.3.1. Stolarka okienna  
− Rozbiórka z inwentaryzacją pomiarowo konstrukcyjną 4 szt. okienek typu "Wole oczko" oraz 

odtworzenie i montaż okienek wg pierwowzoru o wym. 1.10*0.55 cm 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną 
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi. 
Materiały obejmują wszystkie elementy niezbędne do wykonania robót:  
 
3. SPRZĘT: 
3.1. Wymagania ogólne: 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inspektora.  
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne warunki: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Transport materiałów: 

Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez Inspektora 
pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w sposób nie powodujący 
pogorszenia ich jakości. Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób 
zabezpieczający materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 
Materiały należy składować zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. Miejsce 
składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. Miejsce składowania należy 



32 | S t r o n a  

oznakować zgodnie z PN-92/N-01255. Materiały należy układać ściśle obok siebie w celu pełnego 
wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed 
uszkodzeniem.  
Transport stolarki: 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna należy 
przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem 
i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót związanych z montażem stolarki: 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony 
towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. Okna i ślusarka nie zamontowane są narażone na 
uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym 
zamontowaniu. Okna i ślusarkę zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w 
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Okna i ślusarkę należy 
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę i ślusarkę na 
uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie 
jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia.  
Demontaż stolarki  
Do demontażu starych okien i drzwi może być użyty dowolny sprzęt. Transport materiałów z 
rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem.  
Montaż okien i ślusarki.  
Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa 
producent stolarki, zwykle co 40 cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów 
zaryglować ramę w narożach , tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż 
profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulacje 
narożnymi klinami drewnianymi ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w 
otworze okiennym tzn. wyrównać poziom, pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając 
jednocześnie aby czoło ramy zdystansować od węgarka o około 0,5cm. Poprzez otwory w 
kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe fi 6 lub fi 8 i przy pomocy wkrętów 
przymocować kotwy do muru. Szczelinę między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką 
poliuretanową zapewniającą najlepszą izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych 
uszczelnienie należy wykonać przy pomocy wełny mineralnej lub pianki stosowanej do niskich 
temperatur. Jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą okienną 
i murem (w stosunku do luzów optymalnych) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można 
te przestrzenie "zawęzić" poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru a dopiero 
pozostałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. Następnie zamontować skrzydła i zamknąć 
okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki 
naddatki obciąć ostrym nożem. W razie potrzeby można usunąć kliny drewniane - z wyjątkiem 
klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy, a otwory po nich wypełnić pianką poliuretanową 
lub wełną mineralną. Należy zwrócić uwagę czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od 
strony zewnętrznej pozwalają na swobodny wypływ wody na parapet. 
Montaż parapetów 
Parapety zewnętrzne należy zamontować w ten sposób, aby „zachodziły” pod ramę okna gdyż 
tylko wówczas istnieje pewność prawidłowego ich zamontowania. Jeżeli z jakichkolwiek 
względów parapet zewnętrzny montowany jest na „styk” z ramą okienną, należy pamiętać, aby 
otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawały ponad parapetem. 
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Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów spływowych. 
Między parapetem wewnętrznym a oknem zamontować listwę maskującą. 
Prace wykończeniowe.  
Wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem. Od strony wewnętrznej 
krawędzie styku wypełnia się silikonem białym zaś od strony zewnętrznej transparentnym 
(bezbarwnym). 
Dodatkowo uzupełnić złącza tynku z ościeżami masą akrylową. Wykończenie otworów tynkiem. 
Wykonać tynki wewnętrzne zwykłe kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem naroży i krawędzi 
ościeży. Tynki zewnętrzne silikonowe lub akrylowe na warstwie zbrojonej. Dwukrotne 
malowanie tynków wewnętrznych ościeży. Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu 
elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. 
Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCV środkami ścierającymi i żrącymi.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6 
„Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót związanych z montażem stolarki 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentów 
materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów.  
Wymagania techniczne przy odbiorze robót. Odchylenia elementów stolarki nie powinny być 
większe niż: dla pionowych części elementu, (ościeżnic) od teoretycznego pionu + 1mm 
na długości 1 m elementu , jednak nie więcej niż + 3 mm na całej długości boku dla poziomych 
części elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie 
więcej niż + 5 mm na całej długości boku 
Szczelina między elementami a otworem, w którym okno jest osadzone, nie powinna być większa 
niż 1,75 cm dla stolarki PCV. Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. 
Odchylenia od kąta prostego nie mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej 
we wrębach. Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w 
przypadku nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. 
Jeżeli montaż okna został wykonany prawidłowo skrzydła powinny "lekko" się otwierać i zamykać. 
6.3. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie wymagane badania dadzą wynik dodatni, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, należy całość robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie 
uznania całości lub części robót za niezgodne zwymaganiami, należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności 
z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania montażu stolarki: 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. Jednostką obmiarową jest:  
− m2 obsadzenia stolarki, 
− szt. dopasowania stolarki, 
− kpl. montaż bram przemysłowych, 
− mb parapetów wewnętrznych,  
− mb tynków i malowania ościeży.  
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8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”. 
Odbiory poszczególnych części robot dzielą się na: odbiory częściowe tzw. odbiory zanikowe i 
odbiór końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robot, do których później dostęp jest 
utrudniony lub niemożliwy. Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w dzienniku 
budowy lub protokole. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym 
zakończeniu robot.  
Odbiór robót związanych z montażem stolarki 
Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia:  
− wymiarów otworów, 
− prostopadłości i równości ościeży,  
− mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących,  
− wilgotność murów. 
Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia:  
− osadzenia ościeżnic, 
− jakości osadzenia skrzydeł okiennych, 
− szczelności okien, stałości skrzydeł okiennych w położeniu zamkniętym,  
− jakości powierzchni zewnętrznej,  
− ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć,  
− sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników badan i pomiarów. 
Podstawą płatności za wykonanie roboty będzie kwota wynikająca z obmiarów robót w pozycjach 
ujętych w kosztorysie powykonawczym i sporządzenie protokołu odbioru tych robót. Protokół 
odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez 
Inspektora. 
9.2. Ceny jednostkowe robót związanych z montażem stolarki będą obejmować: 
− roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.), 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,  
− obsadzenie stolarki,  
− roboty wykończeniowe (obsadzenie parapetów, tynki ościeży, malowanie ościeży 

wewnętrznych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana. 

− PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków. 

− PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
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2.5 SST. NR 1.5. - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- ROB. W ZAKR. USUWANIA GRUZU CPV-45111220-6 

1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wywozu gruzu powstałego 
na placu budowy wyniku planowanych prac budowlanych i remontowych. 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych wywozem 
gruzu i robotami porządkowymi dla wykonania przedmiotowego zadania.  
Roboty porządkowe 
− Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i innych materiałów - zebranie i 

złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - 1,3 wsp. Spulchnienia 
− Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 
− Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 1,3 

wsp. Spulchnienia 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 

1,3 wsp. spulchnienia 
− Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na 

odległość do 1 km 
− Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 
− Mycie po robotach malarskich okien 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podanow ST (kod 
45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
 
3. SPRZĘT: 
3.1. Wymagania ogólne: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Stosowany sprzęt ręczny, mechaniczny, samochód samowyładowczy.  
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Transport gruzu: 
Powstały gruz może być przewożony środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Środki transportu użyte do przewozu gruzu nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg 
dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe 
z winy Wykonawcy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i oczyszczenia go 
z wszelkich odpadów i gruzu powstałych w trakcie realizacji robót. Wszystkie materiały z rozbiórki, 
odbić tynków, przekuć, itp. należy na bieżąco segregować, składować w kontenerach, a następnie 
sukcesywnie wywozić na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany złom z rozbiórki obróbek 
blacharskich, rur stalowych, itp., należy systematycznie wywozić do skupu złomu. Roboty należy 
wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji 
technicznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6 
„Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji i wskazaniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót.  
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: 
Szczegółowe zasady obmiaru:  
− jednostką obmiarową wywozy gruzu jest m3, 
− jednostką obmiarową utylizacji gruzu jest m3. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbiór 
końcowy robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien załączyć karty przekazania odpadu na składowisko.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na wykonanie danej roboty. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
− załadunek i wywóz gruzu, 
− opłatę za utylizację gruzu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
− Obowiązujące przepisy w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane – (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zm ). 
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2.6 SST. NR 1.6. - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- OCHRONA ODGROMOWA CPV 45312310-3 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji odgromowej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z wymianą instalacji odgromowej. 
− Demontaż elementów zlokalizowanych na dachu (m.in.: instalacji odgromowej, itp.) 
− Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na dachu stromym 
− Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu 

betonowym krytym papą lub blachą 
− Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 

krzyżowych 
− Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym 

pokrytym blachą 
− Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku 

stromym 
− Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 
− Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
− pręt stalowy zabezpieczony galwaniczne na gorąco  
− wsporniki naciągowe  
− złączki przelotowe 
− rury stalowe ocynkowane 
− złącza uniwersalne 
− śruby i nakrętki 
− farba antykorozyjna do metalu 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
3.2. Sprzęt stosowany: 
− żuraw okienny przenośny 0,15 t 
− wiertarka elektryczna 
− ręczny sprzęt, młotki, itp. 
− oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
− miernik do wykonanie pomiaru oporności odgromów. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
5.2. Warunki wykonania robót 
 Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót i dotyczącym wykonania 
zadania jakim jest wymiany instalacji odgromowej . Materiały użyte do wykonania inwestycji 
muszą spełniać wymagania zgodnie materiałowych PN przewidzianymi dla wykonawstwa 
instalacji odgromowej. 
Przy wykonaniu instalacji odgromowej  pamiętać o  elementach wystających nad płaszczyznę 
dachu a w szczególności elementy metalowe które należy połączyć z instalacją odgromową. 
Wykonawstwo instalacji sieci powinno odpowiadać: 
− wymaganiom określonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru robót; 
− uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. Całość robót powinna być 

prowadzona z uwzględnieniem: 
− przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 
− przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.  
− Elementy instalacji i sieci, które ulegają zakryciu przez wykończenie budowlane lub zasypanie 

podlegają odbiorowi częściowemu. Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi: 

− powykonawcze plany i schematy instalacji  
− gwarancje, certyfikaty i atesty stosowanych urządzeń i materiałów; protokoły prób i pomiarów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
Sprawdzić ciągłość przewodów instalacji odgromowej  z uwzględnieniem innych części budynku 
wystających nad płaszczyznę dachu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  
pkt. 8.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN- 78/E-2560 Osprzęt urządzeń piorunochronnych 
− PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych wymagania ogólne . 
− PN-86/E- 05003/2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Ochrona podstawowa 
− Zasady wykonania robót określają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych” 
 


