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B – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WST ĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ s ą wymagania ogólne dotycz ące wykonania i odbioru 
robót dla zadania: „Remont dachu budynku bramnego cmentarza komunalneg o w Głubczycach dz. nr 
866/1". 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuj ą wymagania wspólne dla robót obj ętych ni żej 
wymienionymi specyfikacjami : 
 
B-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
B-02 ROBOTY MUROWE 
B-04 ROBOTY CIESIELSKIE 
B-O5 ROBOTY POKRYWCZE  

 
1.4. Okre ślenia podstawowe. 

 
Dziennik Budowy  - opatrzony piecz ęci ą Zamawiaj ącego zeszyt, z ponumerowanymi stronami słu żący 
do notowania wydarze ń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlan ego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece ń i innej technicznej korespondencji pomi ędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawc ą i Projektantem. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawc ę, upowa żniona do kierowania robotami i do 
wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontra ktu. 

 
Kosztorys ofertowy  - wyceniony kompletowy kosztorys ślepy. 

 
Ksi ęga obmiarów  - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z pon umerowanymi stronami 
słu żący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiarów wykonanych robót w formie wylicze ń, szkiców i 
ew. dodatkowych zał ączników. Wpisy w ksi ędze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezb ędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą 
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiaj ącego. 

 
Polecenia Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Ins pektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ące sposobu realizacji robót i innych spraw zwi ązanych z 
prowadzeniem budowy. 

 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ędąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki  - cz ęść Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizac j ę, charakterystyk ę, i 
wymiary obiektu b ędącego przedmiotem robót. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z Dokumentacj ą 
Projektow ą, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspekt ora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy . 
Zmawiaj ący w terminie okre ślonym w dokumentach kontraktowych przeka że Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym i i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
Dokumentacj ę Projektow ą i ST. 

 
1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  

 
1.5.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót budowlanych polegaj ących 
na remoncie pomieszcze ń przedszkola w miejscowo ści Głubczyce Sady gm. Głubczyce. 
1.5.4.  Utrzymanie terenu budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywa ć teren budowy do czasu ko ńcowego lub cz ęściowego odbioru 
Utrzymanie powinno by ć prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego eleme nty były w 
zadawalaj ącym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzym anie terenu budowy lub jego otoczenia 
w zadawalaj ącym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powi nien rozpocz ąć roboty 
utrzymaniowe nie pó źniej ni ż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwny m razie 
Inspektor nadzoru mo że natychmiast zatrzyma ć roboty.  
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót. 



 

 

1.6.1 Inspektor nadzoru. 
 
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót 
będą oparte na os ądzie in żynierskim. Inspektor uwzgl ędni wszystkie fakty zwi ązane z rozwa żaną 
kwesti ą, rozrzuty normalnie wyst ępuj ące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanyc h, 
doświadczenia z przeszło ści wyniki bada ń naukowych oraz inne czynniki wpływaj ące na rozwa żaną 
kwesti ę, wł ączaj ąc wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania 
Specyfikacji, a tak że normy i wytyczne pa ństwowe. 
 
2. Inspektor nadzoru jest upowa żniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszy stkich 
materiałów dostarczonych na budow ę lub na niej produkowanych, wł ączaj ąc przygotowanie i 
produkcj ę materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te  materiały i roboty, które nie 
spełniaj ą wymaga ń jako ściowych okre ślonych w projekcie i Specyfikacji. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
1.Niniejsze materiały Kontraktowe s ą opracowane w oparciu o Dokumentacj ę projektow ą. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiaj ącego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny  by ć wprowadzone na pi śmie i autoryzowane 
przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentac ji Projektowej powinny by ć wprowadzone 
przez Zamawiaj ącego po uzgodnieniu z Projektantem . 

 
1.6.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST . 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokument y przekazane przez Zamawiaj ącego Wykonawcy 
stanowi ą cz ęść Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho ćby jednym z nich s ą obowi ązuj ące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokume ntacji. 
W przypadku rozbie żności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje nast ępuj ąca 
kolejno ść ich wa żności: 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Specyfikacje Techniczne, 
 
Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmia n lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone m ateriały b ędą zgodne z Dokumentacj ą 
Projektow ą i ST. 
 
Dane okre ślone w Dokumentacji Projektowej i w ST b ędą uwa żane za warto ści docelowe, od których 
dopuszczalne s ą odchylenia w ramach okre ślonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz ą by ć jednorodne i wykazywa ć blisk ą zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mog ą przekracza ć dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie s ą w pełni zgodne z Dokumentacj ą Projektow ą lub 
Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalaj ącą jako ść elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zast ąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
 
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy. 
 
1.7.1.Przekazanie terenu budowy. 
1. Zamawiaj ący przeka że Wykonawcy Teren Budowy - poszczególne pomieszczen ia lub cał ą 
kondygnacj ę zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem  prac.  
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdz enia przez Zamawiaj ącego ko ńcowego 
odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie u trzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub 
zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własn y koszt.  
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie  Budowy 
Wykonawca ma obowi ązek wykona ć lub dostarczy ć tak że zapewni ć obsług ę wszystkich urz ądze ń 
zabezpieczaj ących.  
 
1.7.3. Dziennik budowy. 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowi ązuj ącym Zamawiaj ącego i Wykonawc ę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zako ńczenia kontraktu .  
2. Odpowiedzialno ść za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy .  
3. Do Dziennika Budowy wpisuje si ę :  
 

• dat ę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Zamawiaj ącego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
• dat ę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów robót, 
• daty zarz ądzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
• daty cz ęściowych odbiorów, 



 

 

• wyja śnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• wnioski i zalecenia projektanta, 
• zgłoszenia zako ńczenia robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
 

4. Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinn y by ć 
przedło żone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si ę.  
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wyko nawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj ęcia lub zaj ęciem stanowiska .  
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspe ktora nadzoru do ustosunkowania si ę.  
 
1.7.4. Ksi ęga obmiaru. 
1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si ę w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksi ęgi 
obmiarów. 
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacji 

 
1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz Dziennika Budowy i Ksi ęgi Obmiarów nast ępuj ące 
dokumenty : 
• pozwolenie na realizacj ę budowy 
• protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
• protokóły odbioru robót. 
 
1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny by ć przechowywane przez Wykonawc ę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym . 
2. Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spow odować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem  
3. Zagini ęcie Dziennika Budowy, zwi ązane z celowym ukryciem dowodów mówi ących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagro żenia życia lub mienia powinno spowodowa ć natychmiastowe 
powiadomienie wła ściwych organów .  

 
1.8. Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść wobec prawa. 

 
1.8.1. Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowi ązek zna ć wszystkie ustawy i zarz ądzenia władz lokalnych, inne przepisy, 
instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposó b s ą zwi ązane z realizacj ą robót lub mog ą 
wpłyn ąć na sposób przeprowadzenia robót .  
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przes trzega ć i stosowa ć wszystkie przepisy 
wymienione w ust.1. 
1.8.2. Ochrona własno ści publicznej i prawnej. 
1. Wykonawca jest zobowi ązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  własno ści 
publicznej oraz prawnej .  
2. Jeśli w zwi ązku z zaniedbaniem, niewła ściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działa ń ze strony Wykonawcy nast ąpi uszkodzenie lub zniszczenie własno ści publicznej lub 
prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtw orzy uszkodzon ą własno ść 
Stan uszkodzonej lub naprawionej własno ści powinien by ć nie gorszy ni ż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

 
1.8.5. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przest rzega ć wszystkich przepisów dotycz ących 
bezpiecze ństwa i higieny pracy. W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, sz kodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniaj ących odpowiednich wymaga ń sanitarnych . 
2. Wykonawca powinien zapewni ć wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące oraz sprz ęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy  oraz dla zapewnienia bezpiecze ństwa 
publicznego . 

 
2 MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
1. Źródła uzyskania materiałów powinny by ć wybrane przez Wykonawc ę z wyprzedzeniem, przed 
rozpocz ęciem robót . 

 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom . 
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę wywiezione z terenu budowy, 
będą zło żone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na u życie tych materiałów do innych robót, ni ż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów  zostanie przewarto ściowany przez 
Inspektora. 



 

 

Każdy rodzaj robót, w których znajduj ą si ę nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz ąc si ę z jego nie przyj ęciem i nie zapłaceniem . 

 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materi ały zachowały swoj ą jako ść i przydatno ść do 
robót. Powinny by ć dost ępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów b ędą po zako ńczeniu robót odprowadzone przez 
wykonawc ę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany pr zez Inspektora nadzoru. 

 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj ą możliwo ść wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powia domi Inspektora i Projektanta o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u życiem materiałów zamiennych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie mo że by ć pó źniej zmieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru i Projektanta. Nie dopuszcza si ę zastosowania materiałów o parametrach gorszych od 
podanych w projekcie.  

 
3. SPRZ ĘT 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót . Sprz ęt u żywany do robót powinien by ć 
zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem typów zawartych w ST . W 
przypadku braku ustale ń sprz ęt powinien by ć zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
1.Wszystkie materiały powinny by ć transportowane w sposób zapewniaj ący zachowanie ich jako ści 
i przydatno ści do robót. 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny s pełnia ć wymagania dotycz ące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obc i ążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca b ędzie usuwał na bie żąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdowych do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jako ść 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ic h zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  Wykonawca u żyje sprz ęt gwarantuj ący wysok ą 
jako ść robót.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rz ędnymi okre ślonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez 
Inspektora nadzoru .  
3. Nast ępstwa jakiegokolwiek bł ędu spowodowanego przez Wykonawc ę w wyznaczaniu robót zostan ą, 
je śli wymaga ć tego b ędzie Inspektor, poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt.  
4. Inspektor nadzoru b ędzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwi ązanych z jako ści ą 
robót, ocen ą jako ści materiałów i post ępem robót a ponadto we wszystkich sprawach zwi ązanych z 
interpretacj ą Dokumentacji i ST oraz dotycz ących akceptacji wypełniania warunków kontraktu 
przez Wykonawc ę.  
5. Inspektor nadzoru b ędzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bez stronny.  
6. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,  Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
tak że w normach i wytycznych.  
7. Inspektor nadzoru jest upowa żniony do kontroli wszystkich robót i kontroli mater iałów 
dostarczanych na budow ę lub na niej produkowanych.  
In żynier powiadomi Wykonawc ę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiał y i roboty, 
które nie spełniaj ą wymaga ń jako ściowych okre ślonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Polecenia Inspektora nadzoru b ędą wykonywane nie pó źniej ni ż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawc ę pod gro źbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykon awców. 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami D okumentacji Projektowej i ST a 
zaistniała wadliwo ść tych robót spowodowana została robotami wykonanymi  poprzednio przez 
innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób post ępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminowa ć ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zle cone przez 
Inspektora nadzoru na koszt Zamawiaj ącego. 

 
5.3 Nakłady rzeczowe. 
Nakłady rzeczowe oraz czynno ści podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegól nych pozycji 
przedmiarowych wskazuj ą kody pozycji przedmiaru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót. 



 

 

Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonani em, aby osi ągnąć 
zało żoną jako ść robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę robót i jako ść 
materiałów. Wykonawca b ędzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów ora z robót z 
cz ęstotliwo ści ą zapewniaj ącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST . 
 
6.2 Badania. 
Badania powinny by ć przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przyp adku, gdy normy nie 
obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa ć można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
 
6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Do celów kontroli jako ści i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony je st do dokonania 
kontroli i zapewniona mu b ędzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfi kacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawc ę b ędzie oceniał zgodno ść materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawc ę. 
 
6.3  Atesty. 
1. Przed wykonaniem bada ń jako ści materiałów przez Wykonawc ę, Inspektor nadzoru mo że dopu ści ć 
do u życia materiały posiadaj ące atest stwierdzaj ący ich pełn ą zgodno ść z warunkami kontraktu. 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty s ą wymagane przez warunki kontraktu ka żda partia 
dostarczona do robót powinna posiada ć atest okre ślaj ący w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b ędzie okre ślał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostka ch ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do ksi ęgi obmiaru. Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie w ilo ściach podanych w ślepym 
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku uko ńczenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z cz ęści ą wymagan ą do celu miesi ęcznej płatno ści 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre ślonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc ę 
i Inspektora nadzoru. 
 
7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
Wszystkie elementy robót okre ślone w metrach b ędą mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie 
inne materiały b ędą mierzone w jednostkach okre ślonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary b ędą przeprowadzone przed ko ńcowym odbiorem robót, a tak że w przypadku wyst ępowania 
dłu ższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze nia b ędą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mog ą by ć doł ączone w formie oddzielnego zał ącznika 
do ksi ęgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Insp ektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów robót. 
W zale żności od ustale ń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą nast ępuj ącym etapom odbioru, 
dokonywanym przez 
In żyniera przy udziale Wykonawcy : 
a/ odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
b/ odbiorowi cz ęściowemu, 
c/ odbiorowi ko ńcowemu, 
8.2  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ści i jako ści 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realiz acji ulegn ą zakryciu. 
W przypadku stwierdzenia odchyle ń od przyj ętych wymaga ń i innych wcze śniejszych ustale ń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz ące zmian i 
korekt. W wyj ątkowych przypadkach podejmuje decyzj ę dokonania potr ąceń. 
Przy ocenie odchyle ń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych Inspektor 
nadzoru uwzgl ędnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotycz ących danej cz ęści robót. 

 
8.3  Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych cz ęści robót wraz z ustaleniem 
nale żnego wynagrodzenia. Odbioru cz ęściowego robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
8.4 Odbiór ko ńcowy robót. 
Odbiór ko ńcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykona nia robót w odniesieniu do ich 
ilo ści, jako ści i warto ści. Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru ko ńcowego 



 

 

powinna by ć stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na pi śmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ko ńcowy robót nast ąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz ąc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako ńczenia robót i kompletno ści oraz prawidłowo ści 
operatu kolaudacyjnego. Odbioru ko ńcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawi aj ącego 
w obecno ści Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca roboty dokona ich oceny jako ściowej na 
podstawie przedło żonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści 
wykonania robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST. W toku odbioru ko ńcowego robót komisja zapozna 
si ę z realizacj ą ustale ń przyj ętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzup ełniaj ących i robót poprawkowych. We 
wszystkich sprawach nie obj ętych ST b ędą obowi ązywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano- monta żowych Tom I". 
 
8.5 Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko ńcowego robót jest protokół odbioru ko ńcowego 
robót sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
Do odbioru ko ńcowego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć nast ępuj ące dokumenty : 
• - dokumentacj ę projektow ą z naniesionymi zmianami[POWYKONAWCZ Ą], 
• - uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza p rzy odbiorze robót  zanikaj ących i 
ulegaj ących zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalec eń, 
• - dzienniki budowy i ksi ęgi obmiaru, 
• - atesty jako ściowe wbudowanych materiałów, 
• - inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj ącego. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą 
gotowe do odbioru ko ńcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc ą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ko ńcowego robót. Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe lub 
uzupełniaj ące b ędą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1 Ustalenia ogólne. 
 
Cena jednostkowa pozycji b ędzie uwzgl ędnia ć wszystkie czynno ści, wymagania i badania 
składaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji 
Projektowej. Cena jednostkowa b ędzie obejmowa ć : 
• robocizn ę bezpo średni ą, 
• warto ść zu żytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• warto ść pracy sprz ętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie spr zętu na plac budowy i 
z powrotem, monta ż i demonta ż na stanowisku pracy,/ 
• koszty po średnie, w skład których wchodz ą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz ądzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowy ch itp./, koszty dotycz ące oznakowania 
robót, wydatki dotycz ące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzie r żawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotycz ące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz ądu 
przedsi ębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawcze j dokumentacji geodezyjno 
kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji pow ykonawczej 
 

• zysk kalkulacyjny zawieraj ący ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wyda tków mog ących 
wyst ąpi ć w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym , 
• podatki obliczane zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc ę za dan ą pozycj ę w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza mo żliwo ść żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obj ętych t ą 
pozycj ą kosztorysow ą za wyj ątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu. Do  stawek 
jednostkowych nie nale ży dolicza ć podatku VAT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
B-01     ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
1. Wst ęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotycz ące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych w remontowanym budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
- rozbiórka pokrycia dachów z blachy 
- rozbiórka skorodowanych cz ęści deskowania dachu 
- rozbiórka [wyci ęcie] ko ńcówek krokwi przewidzianych do remontu  
- rozbiórka obróbek dachowych, rynien, rur spustowych ,  
- rozbiórka kominów do –0,50m poni żej poszycia dachu 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

 
2. MATERIAŁY 
Nie wyst ępuj ą 
 
3. SPRZ ĘT 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „ Wymagania ogólne ". Sprz ęt u żywany przez 
Wykonawcę do wykonywania robót musi by ć zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Załadunek , transport , 
rozładunek materiałów z rozbiórek powinien odbywa ć si ę środkami zapewniaj ącymi ich bezpieczny 
transport. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty rozbiórkowe - wykonywa ć r ęcznie. Roboty prowadzi ć z zachowaniem szczególnej 
ostro żności. Bezpo średnio z rozbiórek gruz wywozi ć z terenu budowy. W widocznych miejscach 
umie ści ć tablice ostrzegawcze. 
Zrzuty gruzu i odpadów prowadzi ć przy u życiu r ękawu zsypowego do gruzu. 
  
5.2 Zgodnie z dokumentacj ą nale ży wykona ć : 
5.2.1 Budynek remontowany 
- rozbiórka pokrycia dachów z blachy 
- rozbiórka skorodowanych cz ęści deskowania dachu 
- rozbiórka [wyci ęcie] ko ńcówek krokwi przewidzianych do remontu  
- rozbiórka obróbek dachowych, rynien, rur spustowych ,  
- rozbiórka kominów do –0,50m poni żej poszycia dachu 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót podane w ST „ Wymagania ogólne". 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści podano w ST „ Wymagania ogólne ". 
  
9.1 Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje m iedzy innymi : 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy na przeci ętne odległo ści wyst ępuj ące na budowie 
- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza ob r ęb budynku gruzu i materiałów z rozbiórki 
i zło żenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy, 
- utrzymanie w czysto ści i porz ądku stanowiska roboczego 
- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych pod pór i rusztowa ń umożliwiaj ących   
wykonanie robót 
- załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów poch odz ących z rozbiórek na wysypisko  
 
 
 



 

 

B-02 ROBOTY MUROWE 

 
1. WST ĘP 
1.1  Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotycz ące wykonania i odbioru 
robót murowych. 
1.2. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonaniem: 
- odtworzeniem rozebranego komina wentylacyjnego. 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe . 
- cegła ceramiczna 
- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla uło żenia r ęcznego 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za i ch 
zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą , Specyfikacj ą  Techniczn ą,  oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY . 
Ogólne wymagania   dotycz ące   materiałów podano w ST wymagania ogólne. 
2.1.Cegła i bloczki ceramiczne - klasy 10 
2.2.Zaprawy do murów nie zbrojonych nie nara żonych na zawilgocenie mog ą by ć stosowane zaprawy 
budowlane w/g PN-90/B-14501. 
 
3. SPRZ ĘT . 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „ Wymagania ogólne ". Sprz ęt u żywany przez 
Wykonawcę do wykonywania robót musi by ć zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Załadunek , transport , 
rozładunek i składowanie materiałów do robót murowy ch powinien odbywa ć si ę w sposób 
zapewniaj ący dobry stan techniczny. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT . 
Ogólne wymagania   dotycz ące wykonania   robót   podano w ST„Wymagania ogólne". 
 
5.1.Wymagania ogólne . 
5.1.1.Zgodno ść z dokumentacj ą. 
Roboty murowe z cegły, powinny by ć  wykonywane zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą 
uwzgl ędniaj ącą wymagania norm. Dopuszcza si ę tylko takie odst ępstwa od Dokumentacji 
Projektowej , które nie naruszaj ą postanowie ń norm , a s ą uzasadnione technicznie i uzgodnione 
z Inspektorem nadzoru , oraz s ą udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budow y 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
5.1.2.Układ cegieł . 
Układ cegieł powinien odpowiada ć ogólnym zasadom prawidłowego wi ązania muru, przy czym mo że 
być zastosowany jeden z układów tradycyjnych . 
5.1.3.Obrys murów . 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych 
wysoko ści nie powinny przekracza ć : 
+ - 20 mm - w wymiarach poziomych  
 
5.1.4.Wymiary otworów . 
Nie wyst ępuj ą 
 
5.1.5.Grubo ść i wypełnienie spoin . 
Grubo ść spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchy łki ich grubo ści nale ży przyjmowa ć w 
mm w/g tabeli : 
 

RODZAJ SPOIN GRUBOŚĆ SPOINY DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI 
Poziome 12 +5 -2 
Pionowe 10 + -5 
 
5.2 Ściany. 
j.w. 
 
 
 



 

 

6.1. Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi . 
Zale żnie od wymaga ń projektu powierzchnia muru z cegły powinna by ć płaszczyzn ą lub stanowi ć 
odcinek powierzchni krzywej. K ąty dwu ścienne mi ędzy płaszczyznami powinny by ć zgodne z k ątami 
przewidzianymi projektem. Dopuszczalne odchyłki nal eży przyjmowa ć dla murów z cegły tylko 
powierzchni tej strony muru, która jest układana do  sznura lub szablonu . 
- zwichrowania i skrzywienia - nie wi ęcej ni ż 6 mm/m i nie wi ęcej ni ż 20 mm na całej 
powierzchni ściany . 
- odchylenia kraw ędzi od linii prostej - nie wi ęcej ni ż 4 mm/m 
- odchylenia   powierzchni i kraw ędzi muru od kierunku   pionowego - nie wi ęcej ni ż 10 mm na 
wysoko ści jednej kondygnacji 
- odchylenia od kierunku poziomego - nie wi ęcej ni ż 2 mm/m górnej powierzchni ka żdej warstwy 
cegieł . 
6.2. Badania . 
Podstaw ę do odbioru technicznego robót murowych z cegły sta nowi ą nast ępuj ące badania : 
6.2.1. Sprawdzenie zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą powinno by ć przeprowadzone przez 
porównanie gotowej ściany z projektem. Pomiar długo ści i wysoko ści nale ży wykona ć ta śmą 
stalow ą z dokładno ści ą do 1 cm , wielko ści odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - 
przymiarem z dokładno ści ą do 1 mm.  
6.2.2. Badania materiałów nale ży przeprowadzi ć po średnio na podstawie przedło żonych za świadcze ń 
kontroli jako ści (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budo wy  stwierdzaj ących zgodno ść 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technic znej i powołanymi normami .  
6.2.3. Sprawdzenie grubo ści spoin i ich wypełnienia nale ży przeprowadzi ć przez ogl ędziny 
zewnętrzne i pomiar  
6.2.4. Sprawdzenie odchyle ń powierzchni nale ży przeprowadzi ć łat ą kontroln ą długo ść 2m z 
dokładno ści ą do 1 mm wielko ści prze świtu pomi ędzy łat ą a powierzchni ą lub kraw ędzi ą muru .  
6.2.5. Sprawdzenie pionowo ści powierzchni i kraw ędzi muru nale ży przeprowadzi ć pionem murarskim 
i przymiarem z podziałk ą milimetrow ą .  
6.2.6. Sprawdzenie poziomowo ści warstw cegieł nale ży przeprowadzi ć poziomic ą murarsk ą i łat ą 
kontroln ą lub poziomic ą w ężową.  
6.2.7. Sprawdzenie prawidłowo ści osadzenia o ście żnic okiennych i drzwiowych nale ży przeprowadzi ć 
przez ogl ędziny zewn ętrzne i pomiar na zgodno ść z projektem .  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne". 
7.1. Sposób obmiaru robót . 
Ściany obmierza si ę w m3 , ścianki działowe oblicza si ę w metrach kwadratowych ich 
powierzchni. Wysoko ść ścianki nale ży przyjmowa ć jako wysoko ść od wierzchu ściany istniej ącej 
lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu nast ępnego stropu. Od powierzchni 
ścianek nale ży odejmowa ć powierzchnie otworów, liczone w/g projektowanych w ymiarów w świetle 
oście żnic, a w przypadku ich braku w świetle muru . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne". 
8.1 Sposób odbioru robót . 
Badania w/g pkt. 6 nale ży przeprowadzi ć w czasie odbioru ko ńcowego robót. W przypadku 
stwierdzenia odchyle ń , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowy ch. Roboty poprawkowe 
dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodni onym z Inspektorem nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści podano w ST „ Wymagania ogólne ". 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE . 
10.1. Normy . 
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projekto wanie.  
PN-75/B-12002 Cegła dr ążona wypalona z gliny - dziurawka.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym. 
Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B-04 ROBOTY CIESIELSKIE  
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące 
realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wyk onania w ramach robót ciesielskich przy 
remoncie istniej ącej wi ęźby dachowej. 
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja b ędzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakt owy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą wszystkie czynno ści umo żliwiaj ące i 
maj ące na celu wykonanie wszystkich robót maj ących na celu wykonanie konstrukcji dachu w 
w/w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuj ą one prace zwi ązane z dostaw ą 
materiałów, wykonawstwem i  wyko ńczeniem robót ciesielskich wykonywanych na budowie.  

 
1.2.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

W ramach prac budowlanych przewiduje si ę wykonanie nast ępuj ących robót ciesielskich:                           
- wykonanie wymiany elementów skorodowanych wi ęźby dachowej: ko ńcówki okapowe krokwi oraz 
namurnica, 
- wymiana deskowania pełnego dachu, 
- ołacenie pod dachówk ę 
- wszystkie inne nie wymienione wy żej roboty ciesielskie jakie wyst ępuj ą przy realizacji   
  umowy. 
Rozwi ązania techniczne stanowi ące podstaw ę do wykonania tych robót s ą przedstawione w 
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz  w opisie technicznym. 

 
1.3.  Okre ślenia podstawowe 

Okre ślenia podstawowe u żyte w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi Polskimi Normami i 
Ogóln ą Specyfikacj ą Techniczn ą p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfi kacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca ło ść robót zwi ązanych z wykonywaniem 
robót ciesielskich:  
-   przygotowanie i monta ż elementów wi ęźby dachowej, 
-   roboty pomocnicze. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonania tych robót oraz ich zgodno ść z umow ą, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i polecenia mi inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odst ępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektor a 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, któr ą nale ży przedstawi ć w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc ę w trakcie budowy musi by ć zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarcza ć b ędzie nast ępuj ące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzor u inwestorskiego. 
2. Świadectwa jako ści materiałów wyszczególnionych w dalszej cz ęści  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produce ntów, wyszczególnione w dalszej cz ęści  
    opracowania.  

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyf ikacji 
Technicznej. 

 
2.2 Drewno  

Materiałem zastosowanym do wykonania wi ęźby dachowej budynku b ędą kraw ędziaki sosnowe 
wykonane z  tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowa ć innego asortymentu drewna. 
Elementy konstrukcji wi ęźby dachowej mog ą mie ć wilgotno ść maksymalnie 23 %. 
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe s ęki, 
sinizn ę, rdzenie podwójne, czerwie ń, zgnilizn ę mi ękk ą, rakowato ść, zagrzybienie oraz 
pękni ęcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by ć zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i 
owadobójczym. 

 
2.3 Ł ączniki 

Do ł ączenia elementów konstrukcji drewnianych nale ży zastosowa ć ł ączniki metalowe takie 
jak gwo ździe, sworznie, wkr ęty i śruby stalowe.  

  
 
 
 



 

 

 
3.  SPRZ ĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
      Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
3.2.  Sprz ęt do niezb ędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprz ętu u żywanego do robót ciesielskich pozostawia si ę do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jaki kolwiek sprz ęt, maszyny lub narz ędzia 
nie gwarantuj ące zachowania wymaga ń jako ściowych robót i przepisów BIOZ zostan ą przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane  i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 

  Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technic znej   
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezb ędne do wykonania elementów wchodz ących w skład robót 
ciesielskich mo żna przewozi ć dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, trans port i rozładunek materiałów nale ży 
przeprowadzi ć zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dro gowym.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Spec yfikacji Technicznej   
  
5.2.    Wi ęźba dachowa. 
 
5.2.1. Przygotowanie wi ęźby dachowej. 

Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich ob róbk ą powinny by ć składowane na 
równych podkładach w prostopadło ściennych pryzmach, tak aby poszczególne jej element y nie 
stykały si ę ze sob ą. Czoła poszczególnych kraw ędziaków powinny by ć zabezpieczone poprzez 
ich obicie deseczkami w celu zapobie żenia ich sp ękania. Kraw ędziaki przed ich 
zamontowaniem powinny by ć zabezpieczone środkiem impregnacyjnym „Fobos 2”, poprzez 30 
minutow ą k ąpiel najlepiej pod ci śnieniem w autoklawach. Podczas obróbki elementów 
konstrukcji czynno ści elementów powtarzaj ących si ę wielokrotnie nale ży wykonywa ć grupowo 
(np.: ści ęcia ko ńców, nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystki ch elementów nale ży 
wykona ć próbny monta ż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nast ępnie nale ży 
przeprowadzi ć znakowanie, które ma na celu okre ślenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. 
Monta ż poszczególnych elementów wi ęźby dachowej prowadzi ć z u życiem odpowiedniego sprz ętu 
(wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspek tora nadzoru inwestorskiego). 

 
5.3.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładno ści wykonania robót ciesielskich. 

Roboty ciesielskie musz ą by ć wykonane zgodnie z okre ślonymi powy żej wymaganiami dla prac 
ciesielskich. Niedotrzymanie powy ższych wymaga ń b ędzie podstaw ą do odmowy przyj ęcia prac 
ciesielskich. Odrzucone elementy zostan ą naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów p odlegaj ą powy ższym warunkom i musz ą by ć 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskie go. 

 
5.3.3.  Badania materiałów  

Badaniem obj ęte b ędą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjn ego, takie jak: 
- g ęsto ść pozorn ą, 
- wilgotno ść, 
- wytrzymało ść na zginanie, rozci ąganie i ściskanie, 
- twardo ść. 

Próbki do bada ń powinny by ć pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Bad ania 
przeprowadzone powinny by ć za pomoc ą tradycyjnych metod badawczych w obecno ści inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wyniki bada ń nie powinny by ć inne ni ż dane dostarczone przez 
producenta tarcicy. Odchylenia mi ędzy tymi danymi dyskwalifikuj ą badany materiał do 
użycia.  

 
5.3.4. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezale żnie od tego czy s ą eksponowane, czy 
nie, powinny by ć naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dział u. Przed przyst ąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowi ązany uzyska ć (poza okre ślonymi wyj ątkami) zgod ę inspektora 
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania na prawy. Powierzchnia uszkodze ń lub cały 
wadliwy element musi by ć usuni ęty. Przed rozpocz ęciem napraw i zamówieniem materiałów 
nale ży okre śli ć technik ę naprawy. Wykonawca powinien j ą przedstawi ć i przekonsultowa ć z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 
 



 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Kontrola 
jako ści robót polega na sprawdzeniu: 
- Jako ści zastosowanego drewna, 
- Jako ści stopnia impregnacji drewna, 
- Jako ści poł ącze ń drewnianych elementów konstrukcji, 
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
- Dokładno ści monta żu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga b ędzie zwracana na sprawdzenie zgodno ści prowadzenia 
robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w O gólnej Specyfikacji Technicznej  
Podstaw ą dokonywania obmiarów, okre ślaj ącą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest zał ączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
       Jednostkami obmiarowymi s ą: 
-  1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatno ści podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz  jako ści wykonania robót ciesielskich. 
Podstaw ą płatno ści s ą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawc ę przedmiarze robót, a zakres czynno ści obj ętych cen ą okre ślony jest w ich opisie. 

 
Ceny jednostkowe obejmuj ą: 
-     dostarczenie niezb ędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowa ń i deskowa ń. 
-     wykonanie nowych elementów wi ęźby dachowej, 

   -     remont, instalacja nowych elementów,  
-     prace wyko ńczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni ęcie – b ędących    
      własno ści ą wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budow y.  

 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1 Zwi ązane normatywy 
 
1. Budownictwo ogólne- Tom 2. 
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodny ch. 
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 
 
9.2 Zalecane normy 
 

Maj ą zastosowanie wszystkie zwi ązane z tym tematem normy polskie (PN) i bran żowe (BN), w 
tym w szczególno ści: 
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno kons trukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzy mało ści, 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B-05 ROBOTY POKRYWCZE 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  POKRYCIE DACHU 
 
1.  Wst ęp 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania 
i odbioru pokry ć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na 
celu wykonanie pokry ć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementa mi wystaj ącymi ponad 
dach budynku tzn.: 
 
- Wykonanie pokrycia z blachy miedzianej w pełnym r ozwi ązaniu systemowym zgd. z PT 
-  Wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki gotyckie j w pełnym rozwi ązaniu systemowym zgd. z PT 
-  Monta ż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6mm 
 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe  
Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacj ą 
przetargow ą, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2.  Materiały 
 
2.1. Wymagania dla poszczególnych warstw pokrywczyc h na przygotowanym uprzednio deskowaniu 
pełnym: 
- Wykonanie warstwy podkładowej  
- Blacha miedziana 0,60mm na r ąbek podwójny stoj ący – typowe rozwi ązanie systemowe 
- Dachówka karpiówka na bramie na przygotowanym łac eniu układana w koronk ę 
 
3.  Sprz ęt 
Roboty mo żna wykona ć r ęcznie lub przy u życiu dowolnego typu sprz ętu. 
 
4.  Transport 
Wg specyfikacji ogólnej 
 
Wykonanie robót 
5.1. Prace pokrywcze  
5.1.1. Wykonanie pokrycia jak w pkt. 2.1.  
 
5.2. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny by ć dostosowane do wielko ści pochylenia połaci-szeroko ści podane w 
przedmiarze robót, roboty blacharskie z blachy mied zianej, mo żna wykonywa ć o ka żdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie ni ższej od –15°C. Robót nie mo żna wykonywa ć na oblodzonych 
podło żach. 
 
5.3. Rynny z odzysku - prefabrykaty  
NIE KORZYSTAĆ – WYKONAĆ NOWE  
 
5.4. Rury spustowe  
rury spustowe – prefabrykaty powinny by ć ł ączone w zł ączach pionowych na r ąbek pojedynczy 
le żący, a w zł ączach poziomych na zakład szeroko ści 40mm; zł ącza powinny by ć lutowane na całej 
długo ści, rury spustowe powinny by ć mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odst ępach nie 
wi ększych ni ż 2 m, uchwyty powinny by ć mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w w ykutych gniazdach,  
 
5.5.Instalacja odgromowa . 
Nie wyst ępuje 
 
 
 
 
 



 

 

6.  Kontrola jako ści 
6.1. Materiały izolacyjne  
a) Wymagana jako ść materiałów izolacyjnych powinna by ć potwierdzona przez producenta 
przez za świadczenie o jako ści lub znakiem kontroli jako ści zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorz ędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budow ę bez dokumentów potwierdzaj ących przez 
producenta ich jako ść nie mog ą by ć dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa ć zgodno ść z dokumentacj ą przetargow ą 
oraz sprawdzenie wła ściwo ści technicznych tych materiałów z wystawionymi ates tami wytwórcy. 
W przypadku zastrze żeń co do zgodno ści materiału z za świadczeniem o jako ści wystawionym przez 
producenta – powinien by ć on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa ństwowej. 
d) Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów izolacyjnych, który ch wła ściwo ści nie 
odpowiadaj ą wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie nale ży stosowa ć równie ż materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyj nym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ć ka żdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 
-m2 pokrytej powierzchni, 
-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie obmiaru z uwzgl ędnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podło ża 
badania podło ża nale ży przeprowadza ć w trakcie odbioru cz ęściowego, podczas suchej pogody, 
przed przyst ąpieniem do krycia połaci dachowych, 
sprawdzenie równo ści powierzchni podło ża nale ży przeprowadza ć za pomoc ą łaty kontrolnej o 
długo ści 2 m lub za pomoc ą szablonu z podziałk ą milimetrow ą. Prze świt mi ędzy sprawdzan ą 
powierzchni ą a łat ą nie powinien przekroczy ć 5 mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ące, wymagaj ą odbiorów cz ęściowych. Badania w czasie 
odbioru cz ęściowego nale ży przeprowadza ć dla tych robót, do których dost ęp pó źniej jest 
niemo żliwy lub utrudniony. 
Odbiór cz ęściowy powinien obejmowa ć sprawdzenie: 
- podło ża , 
- jako ści zastosowanych materiałów, 
- dokładno ści wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładno ści wykonania obróbek blacharskich i ich poł ączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru cz ęściowego powinno by ć potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania ko ńcowe pokrycia nale ży przeprowadza ć po zako ńczeniu robót, po deszczu. 
Podstaw ę do odbioru robót pokrywczych stanowi ą nast ępuj ące dokumenty: 
- dokumentacja przetargowa, 
-zapisy dotycz ące wykonywania robót doc iepleniowych i pokrywczych i rodzaju                
zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór ko ńcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonane go pokrycia i obróbek 
blacharskich i poł ączenia ich z urz ądzeniami odwadniaj ącymi, a tak że wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpiecze ń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy: 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale ży przeprowadzi ć przez naci ęcie i odrywanie paska 
papy szeroko ści nie wi ększej ni ż 5 cm, z tym że pasek papy nale ży naci ąć nad miejscem 
przyklejenia papy, 
sprawdzenie szeroko ści zakładów papy nale ży dokona ć w trakcie odbiorów cz ęściowych i ko ńcowego 
przez pomiar szeroko ści zakładów w trzech dowolnych miejscach na ka żde 100 m 2. Dokładno ść 
pomiarów powinna wynosi ć do 2 cm. 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur sp ustowych powinien obejmowa ć: 
sprawdzenie prawidłowo ści poł ącze ń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
sprawdzenie prawidłowo ści spadków rynien, 
sprawdzenie szczelno ści poł ącze ń rur spustowych z wpustami. 
 
 
9.  Podstawa płatno ści 
- Pokrycie z papy. 
Płaci si ę za ustalon ą ilo ść m2 pokrycia  
- Obróbki blacharskie. 
Płaci si ę za ustalon ą ilo ść „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podło żu, zalutowanie poł ącze ń, 
- uporz ądkowanie stanowiska pracy. 



 

 

- Rynny i rury spustowe 
Płaci si ę za ustalon ą ilo ść „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie poł ącze ń, 
- uporz ądkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i bad ania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997       Papa asfaltowa na tekturze  budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókie n szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blach y stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 gr udnia 1988 r w sprawie zbli żenia przepisów 
ustawowych Pa ństw Członkowskich odnosz ących si ę do wyrobów budowlanych. 
 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst  jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami. 
 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budo wlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2 004 
r.) 
 
- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktua lizacja z dn.27.05.2004. 
 
- ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technic znych - -Zło żone systemy 
      izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
 
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania oc ieple ń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej ” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
 
- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe ł ączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzi elania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budow lanej, 1997 r. 
 
- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Ł ączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej  w płyty” – Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Insty tut Techniki Budowlanej, 2003 
 
- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technic znych - -Ł ączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ocieple ń ścian zewn ętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
 
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji ciep lnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specy fikacja”. 
 
- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego z apotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 
 
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlan e i elementy budynku. Opór   
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda o bliczania”. 
 
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe . Wymagania i badania przy odbiorze 
 
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach pub licznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 664 z pó źniejszymi zmianami. 
 
- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2 004 r. w sprawie systemów  oceny zgodno ści, 
wymagań, jakie powinny spełnia ć notyfikowane jednostki        uczestnicz ące w ocenie zgodno ści oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych       oznako waniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). 
 
- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2 004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno ści wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji  dotycz ącej bezpiecze ństwa  i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr  120,  poz. 1126). 
 
- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółow ego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 
- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli w yrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 
 


