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1.   Wst p.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST-00 – Wymagania Ogólne, odnosi si  do wymaga  wspólnych
dla wszystkich wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które
zostan  wykonane podczas remontu dachu budynków w wielorodzinnym przy ulicy
Granicznej 43 w Ciechanowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji
technicznej dla robót budowlanych . Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie
wymienionym w pkt. 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporz dzeniem w sprawie okre lenia metod i sporz dzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw
sporz dzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczn .

Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
- Roboty w zakresie wykonywania pokry  dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
- Roboty remontowe kominów obróbki blacharskie

1.4. Okre lenia podstawowe.

yte w ST i wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku
nast puj co:

Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiaj cego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robót .

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacj
Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw
zwi zanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa Dokumentacja – dokumentacja , która wskazuje lokalizacj  i charakterystyk
obiektu oraz zakres robót przewidziany do realizacji .

Przedmiar robót – kosztorys lepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilo ci.

Teren budowy – teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót.



Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony – z przeci tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia – okre la Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania
zagro eniom zwi zanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób post powania
w przypadku wyst pienia tych zagro .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonywania robót, bezpiecze stwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w warunkach Umowy przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

1.7. Zgodno  robót z Dokumentacj  Przetargow  i ST.

Dokumentacja Przetargowa , Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowi  cz  Umowy, a wymagania
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby by y
w ca ej dokumentacji.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub uproszcze  w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora, który
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materia y b  zgodne z Dokumentacj  Przetargow  i ST.
Dane okre lone w Dokumentacji Przetargowej i w ST b  uwa ane za warto ci
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u
tolerancji.
Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk
zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy materia  lub roboty nie b  w
pe ni zgodne z Dokumentacja Przetargow  lub ST i wp ynie to na niezadowalaj  jako
elementu budowli, to takie materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania robót z uwzgl dnieniem s siednich posesji.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo ciach oraz tre ci okre lonych
przepisami. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie
przez ca y okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontraktow .
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, a  do jego zako czenia i odbioru ko cowego.
Wykonawca   dostarczy,   zainstaluje   i   b dzie   utrzymywa    tymczasowe   urz dzenia
zabezpieczaj ce w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze



oraz   wszelkie   inne  rodki  niezb dne  do   ochrony   robót   w   sposób   uzgodniony  z
Inspektorem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e

czony jest w cen  kontraktow .

1.9. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych
ochrony rodowiska na terenie budowy i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikaj cych z
nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta ych w
nast pstwie jego sposobu dzia ania.

1.10. Ochrona przeciwpo arowa.

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca
dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materia y
atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.

1.11. Materia y szkodliwe dla otoczenia.

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do
ycia.

Nie dopuszcza do u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego. Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y
wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostk , jednocze nie okre laj ce

brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko . Materia ów, które s
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji
pa stwowej. Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

1.12. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron  budowli, za ochron  instalacji na powierzchni ziemi
oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i
urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne



niedogodno ci dla mieszka ców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia
budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Ograniczenie obci  osi pojazdów.

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na os przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne
zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y

dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora. Pojazdy i adunki powoduj ce
nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment
budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.14. Bezpiecze stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby
personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spe niaj cych
odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie
urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony
zdrowia i ycia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa
publicznego. Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót budowlanych jest
obowi zany opracowa  instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi  z
ni  pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych
stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowi zany sporz dzi  lub zapewni  sporz dzenie planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga
bezpiecze stwa okre lonych powy ej s  uwzgl dnione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robót.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia
ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót

przez Inspektora oraz b dzie utrzymywa  roboty do czasu ko cowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy by y
w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. Inspektor mo e
wstrzyma  roboty, je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej
ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.

Wykonawca jest zobowi zany zna  wszelkie przepisy wydane przez w adze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek zwi zane z robotami i

dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych
urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora o swoich dzia aniach,
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

1.17. Równowa no  norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy ,
które spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,



 obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zaj cie terenu poza liniami rozgraniczaj cymi.

Wykonawca jest zobowi zany do poniesienia kosztów czasowego zaj cia terenu dla celów
wykonania robót poza liniami rozgraniczaj cymi wraz z kosztami prawnymi i op atami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezb dnych uzgodnie  z w cicielami terenu oraz do
przywrócenia go do stanu pierwotnego

2. Materia y.

Wszystkie zastosowane materia y musz  by  zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg której materia y nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, je eli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj
Europejsk  w wykazie wyrobów   maj cych   niewielkie   znaczenie   dla   zdrowia   i
Bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, je eli
producent, maj cy siedzib  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokona  oceny
zgodno ci i wyda , na swoj  wy czn  odpowiedzialno , krajow  deklaracj  zgodno ci z
Polsk  Norm  wyrobu budowlanego albo aprobat  techniczn . Ocena zgodno ci obejmuje

asno ci u ytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, maj ce
wp yw na spe nienie przez obiekt budowlany wymaga  podstawowych.

2.1. ród a uzyskania materia ów.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegó owe informacje
dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materia ów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodno ci oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora.
Zatwierdzenie   przez   Inspektora   pewnych   materia ów   zdanego   ród a   nie   oznacza
automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. Wykonawca
zobowi zany jest do prowadzenia bada  materia ów w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie post pu robót.

2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostan  przez
Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Je eli Inspektor zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót,
ni  te do których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany
(skorygowany) przez Inspektora.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one
potrzebne do robót, by y zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako
i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora . Miejsca czasowego
sk adowanie b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .



2.4. Wariantowe stosowanie materia ów.

Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania
rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li

dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materia u nie mo e by  zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprz t.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien
by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora.
W przypadku braku ustale  w wy ej wymienionych dokumentach sprz t powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba  i  wydajno   sprz tu  b dzie  gwarantowa   przeprowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umow .
Sprz t   b cy  w asno ci    Wykonawcy  lub  wynaj ty   do  wykonania  robót  ma  by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t
niesprawny.
Je li Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed u yciem sprz tu.
Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania jako ci i
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostan  przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn    niekorzystnie   na   jako    wykonywanych   robót   i   w ciwo ci   przewo onych
materia ów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umow .
Przy   ruchu   na  drogach   publicznych  pojazdy  b    spe nia   wymagania   dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie utrzymywa  w czysto ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na w asny koszt.
Wykonawca zobowi zany jest do czyszczenia kó  pojazdów budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszcze  nawierzchni dróg publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.



5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za
jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacja
Przetargow , wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektow  lub przekazanymi na pi mie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan  usuni te
przez Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez Inspektora. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej , ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgl dni wyniki bada
materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach
materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki
wp ywaj ce na rozwa  decyzje.

Polecenia Inspektora b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytu u ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jako ci robót.

6.1. Zasady kontroli jako ci robót.

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn  za on  jako . Wykonawca jest odpowiedzialny za pe na kontrol  robót i jako ci
materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca b dzie
przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i
sprz t badawczy posiadaj  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Kierownik budowy mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
a) Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
ciwych przepisów i dokumentów technicznych.

b) Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
- Polsk  Norm ,
- lub aprobata techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt „a” i które spe niaj  wymogi
Specyfikacji.



W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy , zalicza si  nast puj ce dokumenty:
a) protoko y przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
c) protoko y odbioru robót,
d) protoko y z narad i polecenia Inspektora,
e) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy b  przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

 zawsze dost pne dla Inspektora i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.

7. Odbiór robót.

W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu – polega na finalnej ocenie ilo ci i
jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór
robót takich prac b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.
Odbiór powinien by  wykonany nie pó niej ni  2 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowo ci do odbioru. Decyzj  odbioru, ocen  jako ci oraz zgod  na kontynuowanie robót
Inspektor dokumentuje poprzez zapis w protokóle odbioru robót zanikaj cych

Odbiór ko cowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zu ycia materia ów i
robocizny robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i kosztów. Ca kowite zako czenie robót
oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie pisemnie zg oszona przez Wykonawc
Zamawiaj cemu z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór ko cowy nast pi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa
poni ej.
Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbieraj ca roboty wskazana przez Zamawiaj cego dokona ich oceny jako ciowej
na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  Przetargow  i ST. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych lub robót
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ko cowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru ko cowego nie powoduje zmiany
warunków umowy, a w szczególno ci nie zwalnia Wykonawcy z obowi zku zap acenia kar
umownych.

Dokumenty do odbioru ko cowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioru
ko cowego   sporz dzony   wg   wzoru   ustalonego   przez   Zamawiaj cego.   Do   odbioru
ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: a)  Wyniki
pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST,



b)  Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie z
ST, W przypadku, gdy roboty pod wzgl dem wy ej wymienionego przygotowania

dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone
przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru ko cowego nie powoduje zmiany warunków umowy,
a w szczególno ci nie zwalnia Wykonawcy z obowi zku zap acenia kar umownych.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem
zasad zapisanych w cz ci dotycz cej :Odbioru ko cowego robót”.

9. Podstawa p atno ci.

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc  za ca
przedmiotu umowy . Cena rycza towa b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania
i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji przetargowej. Ceny jednostkowe b  obejmowa :

- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
- warto    zu ytych   materia ów   wraz   z   kosztami   zakupu,   magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
- koszty po rednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie s  w PLN.
Cena rycza towa nie mo e zawiera  podatków, op at celnych i importowych na onych
zgodnie  z  prawem  i  rozporz dzeniami  kraju  pochodzenia  strony  Zamawiaj cej,  na
produkcj , wytwarzanie, sprzeda  i transport wyposa enia, urz dzenia linii produkcyjnej,
zakup materia ów i towarów Wykonawcy, które b  wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy.
W odró nieniu, Cena rycza towa powinna zawiera  op aty celne, podatki i inne op aty
nak adane poza krajem pochodzenia strony Zamawiaj cej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzeda   i  transport  wyposa enia  Wykonawcy,  urz dzenie  linii  produkcyjnej,  zakup
materia ów i towarów, które b  wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz
w ramach us ug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgl du na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis ka dej pozycji i/lub
wyja nienie,  Wykonawca  musi  jasno  zrozumie ,  e  kwota  podana  przez  niego  w
Kosztorysie Ofertowym stanowi  zap at  za prac  wykonan  i zako czona pod ka dym
wzgl dem.
Uwa a si , e Wykonawca wzi  pod uwag  wszystkie wymagania i zobowi zania, bez
wzgl du na to czy zosta y okre lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich cz ciach
niniejszej Umowy i e odpowiednio wyceni  pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera  nag e i nieprzewidziane wydatki oraz ró norakie ryzyko zwi zane z konieczno ci
wybudowania, wyko czenia i konserwacji ca ci robót obj tych Umow .
Je eli w Kosztorysie Ofertowym nie zosta y zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by  uwzgl dnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla
wszystkich kosztów wchodz cych w rachub  w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawc  we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musz
zawiera  wszystkie mar e i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki



(chyba, e zosta y oddzielnie wyszczególnione), odnosz ce si  do Umowy jako ca ci,
 rozdysponowane pomi dzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Ca  zamówienia b dzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nale y
pod  osobno.

10. Przepisy zwi zane.

Uwzgl dniono nast puj ce przepisy i wytyczne ogólne:

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia metod i
podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.)
z pó niejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pó niejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamówie  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pó niejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – monta owych w
okresie obni onych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom I,



Specyfikacja Techniczna

ST – 01 roboty w zakresie wykonywania pokry
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod g ówny cpv 45261000-4



1. Wst p

1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotycz ce wykonania i odbioru pokrycia dachu budynku przy ulicy Granicznej
43

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu
pokrycia dachu obejmuj  pokrycie dachu budynku g ównego

1.4. Okre lenia podstawowe Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z

obowi zuj cymi przepisami i normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót
jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj
Przetargow  oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materia y

2.1. Pokrycie dachowe

Do wykonania poszczególnych rodzajów izolacji nale y zastosowa  nast puj ce materia y :
Dachówka cementowa typu ,,S”
Warunki dostawy – certyfikat zgodno ci z dokumentem odniesienia
Transport i sk adowanie – zgodnie z wytycznymi producenta. Rolki papy nale y ustawi  w
pozycji pionowej, nie wi cej ni  w dwóch warstwach, zabezpieczaj c przed ewentualnym
przesuni ciem i przewróceniem.
Kontrola jako ci – wg danych producenta

3. Sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak
te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i
wy adunku materia ów, sprz tu itp. Sprz t u ywany przez wykonawc  powinien uzyska
akceptacj  Inspektora Nadzoru.



4. Transport

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót. Na rodkach transportu przewo one
materia y powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uk adane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwórc .

5. Wykonanie robót

Wykonawca przyst puj cy do budowy winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw  tj. spe niaj  wymagania ST jako  robót.
Wykonanie robót powinno odbywa  si  zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola jako ci robót

Ogólne wymagania odno nie kontroli jako ci podano w ST „Wymagania ogólne”
Kontrola jako ci robót powinna obejmowa :
- sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Przetargow  , porównanie wykonanych b

wykonywanych robót z Dokumentacj  Przetargow
- pokrycie dachu powinno by  wykonane zgodnie z instrukcj  uk adania pokry  dachowych

z pap termozgrzewalnych opracowanych przez producenta oraz odpowiada
wymaganiom zawartym w PN-80/-10240.

7. Odbiór robót

7.1. Pokrycie dachu budynku g ównego, obróbki blacharskie

Zakres odbioru pokrycia dachowego
Odbiory robót pokrywczych powinny obejmowa : odbiory cz ciowe, dokonywane po
zako czeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, odbiór ko cowy,
dokonywany po wykonaniu ca ci pokrycia na dachu lub ca ci pokrycia na okre lonym
fragmencie dachu.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie: pod a lub podk adu, dok adno ci
zamocowania podk adu, jako ci zastosowanych materia ów, dok adno ci wykonania
poszczególnych warstw pokrycia , dok adno ci wykonania elementów obróbek
blacharskich, po czenia pojedynczych arkuszy obróbek i po czenia obróbek z pokryciem.
Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek
blacharsko – dekarskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych. Oceny technicznej
robót nale y dokona  w oparciu o odbiór ko cowy przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru
ko cowego nale y przedstawi  wyniki wszystkich odbiorów cz ciowych (mi dzy
operacyjnych) oraz dokumentacj  techniczn  i dziennik budowy. Je eli wykonane roboty
budz  w tpliwo ci co do poprawno ci wykonania, nale y podda  je szczegó owym
ogl dzinom lub badaniom po czonym z wykonywaniem odkrywek.
Zakres bada  ustala komisja. Je eli przeprowadzone badania dadz  wynik dodatni, to
wykonane roboty pokrywcze nale y uzna  za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi. W przypadku gdy chocia  jedno z przeprowadzonych bada  i ogl dzin da
wynik ujemny, wówczas ca  wykonywanych robót pokrywczych lub tylko niew ciwie
wykonywan  ich cz  nale y uzna  za niezgodn  z niniejsz  ST.

Ogólne zasady odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w
czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p
pó niej jest niemo liwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by
potwierdzone w dzienniku budowy. Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po



zako czeniu robót, po deszczu. Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca
jest zobowi zany przedstawi : dokumentacj  techniczn , zapisy stwierdzaj ce dokonanie
odbiorów cz ciowych pod a lub podk adu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów
pokrycia, zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materia ów. Przed przyst pieniem do bada  nale y sprawdzi  na podstawie protoko ów i
zapisów w dzienniku budowy czy przygotowane pod e nadawa o si  do wykonywania
robót pokrywczych, czy zastosowane materia y pokrywcze by y odpowiedniej jako ci, czy
zosta y spe nione warunki wykonywania robót oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy.Odbiór pod a i podk adu
Badani pod y lub podk adów nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego,
podczas suchej pogody, przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych. Sprawdzenie
równo ci powierzchni pod a nale y przeprowadzi  za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci
2m lub za pomoc  szablonu i przymiaru z podzia  milimetrow . Prze wit pomi dzy
sprawdzan  powierzchni  a at  przy on  do tej powierzchni nie powinien by  wi kszy
ni  5mm. Sprawdzenie równo ci podk adu nale y przeprowadzi  za pomoc aty kontrolnej
o d ugo ci 3m. Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at  przy on  do tej
powierzchni nie powinien by  wi kszy ni  5mm w kierunku prostopad ym do pochylenia
po aci i nie wi kszy ni  10mm w kierunku równoleg ym do pochylenia po aci. Sprawdzenie
pochylenia po aci dachowej nale y przeprowadza  za pomoc  przyrz du lub przez
obliczenie. Dok adno  pomiaru spadku pod nego w rynnach i korytach odwadniaj cych
powinna wynosi  ok. 0,1%. Je eli w czasie odbiorów cz ciowych przeprowadzone
badania dadz  wynik dodatni, to wykonane pod a lub podk ady nale y uzna  za zgodne z
niniejsz  ST i dopu ci  do wykonywania na nich pokry  dachowych. W przypadku gdy
chocia  jedno z bada  da wynik ujemny, wówczas odbierane pod e lub podk ad nale y
uzna  za niezgodne z niniejsz  ST. W razie uznania pod a lub podk adu w ca ci lub
cz ci lub cz ci za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST nale y ustali  czy niezb dne
jest ca kowite lub cz ciowe odrzucenie wykonanych robót i nakaza  ponowne ich
wykonanie lub wykona  poprawki, które doprowadz  do zgodno ci robót z wymaganiami.
Decyzj  w tej sprawie podejmuje In ynier. Podj te decyzje o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu pod a lub podk adu do wykonywania robót pokrywczych powinny by
wpisane do dziennika budowy, a wyniki bada  i odbiorów cz ciowych powinny by
umieszczone w protokole odbioru.

Odbiór obróbek blacharskich
Sprawdzenie zabezpiecze  dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami
zabezpieczenia przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki,

azy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

8.   Przepisy zwi zane

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze wraz ze zmianami – Norma archiwalna

Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze.
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