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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zestawienie

ST-00 Wymagania ogólne 
Kody CPV

45262690-4 - Remont starych budynków
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów.

ST-01 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
Kody CPV

45262690-4 - Remont starych budynków
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

ST-02 Roboty remontowe więźby dachowej
Kody CPV

45262690-4 - Remont starych budynków
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

ST-03 Roboty dachowe
Kody CPV
45262690-4 - Remont starych budynków
45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

Informacja:
Zamówienie publiczne w całości obejmuje zakres, który został określony w  zestawieniu 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
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1.1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbędnych wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z remontem kaplicy sakralnej przy Szpitalu  
nr 2 w Świętochłowicach, przy ul. Chorzowskiej 34. 
Zawartość części ogólnej specyfikacji jest wspólna dla poszczególnych rodzajów robót 
budowlanych opisanych wg podziału Wspólnego Słownika Zamówień. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Poniższa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy ją stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 

 
Roboty budowlane powyższej inwestycji zostały przedstawione w specyfikacjach: 
 
ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
ST – 01 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
ST – 02 Roboty remontowe więźby dachowej 
ST – 03 Roboty dachowe  
 
Zakres poszczególnych rozdziałów specyfikacji umożliwia podział zadań i robót w ramach 
realizowanej inwestycji, koordynację działań jak również zawieranie dowolnego typu umów,  
z jednym lub wieloma wykonawcami. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
 
W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 
zdefiniowane są dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione 
poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Inżynier  – osoba prawna lub fizyczna reprezentująca Inwestora przy realizowanym Zadaniu 
Inwestycyjnym ( np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane). 
Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kierownik Robót  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
określonym zakresem robót 
Rejestr obmiarów  – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie In żyniera  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedsi ęwzięcie budowlane  – kompleksowa realizacja nowego zadania. 
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa  – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót  – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Dziennik budowy  – Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez 
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 
Odbiór ko ńcowy  – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji robót umożliwiający 
zgłoszenie zakończenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
 

1.5 Ogólne warunki dotycz ące robót 
 
Wykonawcy poszczególnych prac działają na podstawie umowy z inwestorem lub generalnym 
wykonawcą. Warunki umowy muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne określone  
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. 
W przypadku zawierania umów na poszczególne prace, szczególnie ważna jest ich wzajemna 
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji itd. 
W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami umowy a dokumentacją projektową  
i specyfikacjami, pierwszeństwo maja zawsze ustalenia umowy, o ile nie mają wpływu na 
bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi 
normami i przepisami. 
 
Obiekt wykonać należy zgodnie z zasadami „sztuki budowlanej” oraz z zachowaniem wytycznych 
zawartych w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”.  
 
Wykonawca powinien dostosować się do szczegółowych wymagań jakościowych i technicznych 
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. 
Odniesienia do norm wyszczególnionych w Instrukcjach należy rozumieć jako konieczność 
zastosowania się do obowiązującej aktualnie wersji normy. 
 
Jeżeli wymagania niniejszej specyfikacji są wyższe niż odpowiednie postanowienia norm  
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji należy traktować jako wiążące. Na każde 
ewentualne odstępstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mieć zgodę 
Inwestora i Projektanta. 
 
1.6 Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie 
od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego 
otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu  
i zanieczyszczeń. 
 
1.7 Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową oraz 
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z : 

� warunkami lokalnymi, 
� warunkami gruntowymi, 
� wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację 

projektową. 
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Wykonawcy poszczególnych prac maja obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych 
skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz 
pod kątem wymogów kontraktu z inwestorem. 
Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu 
prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia 
ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie  
z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić projektanta, kierownictwo budowy i inwestora. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni wykonawcy powinni, o ile to 
możliwe, wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega 
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy. 
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy. 
 
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz dostępnej 
Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 

� Projekt organizacji i harmonogram robót 
� Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy 
� Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie 

sytuacyjno - wysokościowym 
� Projekty wykonawcze dla robót objętych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie będą 

niezbędne. 
� Projekty powykonawcze. 
� Instrukcje eksploatacyjne. 
� Niezbędne pozwolenia wynikające z innych przepisów i ustaw  
 

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do pomieszczeń w okresie trwania 
realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy  
w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie 
i bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej przez osoby 
trzecie bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne, 
zakłóciło użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich 
konsekwencjami, niezależnie od ich przyczyn i rozległości. 
Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu pierwotnego terenu wokół 
budynku, miejsca do wytwarzania betonu, terenów składowania materiałów, wyjazdów na drogi 
publiczne w tym także usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, bloków betonowych, 
kamieni, różnych składowisk jak również przywrócenie do stanu pierwotnego obiektów lub 
elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie 
wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to 
utrzymania i sprzątania dróg dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny 
budowlane. 
Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu ogrodzenia placu budowy, jak również 
elementów budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.  
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1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c)możliwością powstania pożaru. 
 

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.11 Ochrona przeciwpo żarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.12 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.13 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora, w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 
 
1.14 Równowa żność norm i przepisów prawnych. 
 
Materiały, sprzęt oraz roboty mają odpowiadać lub być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  
w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane niż powołane normy  
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

2.2. MATERIAŁY 

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod 
względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim uzyskaniu 
akceptacji projektanta i inwestora. 
Wykonawca zgadza się, że tylko te materiały i sprzęt proponowane alternatywnie, które spełniają 
dokładnie kryteria pracy określone w dokumentacji przetargu, mogą być rozpatrzone w celu 
zastosowania w projekcie.  
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy porozumieć się z projektantem. 
 
2.1     Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla 
materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych 
w czasie postępu robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.2      Przechowywanie i składowanie materiałów. 
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieżą, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie zaplecza budowy lub w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3 Terminy dostaw 
 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana  
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają 
spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.4. TRANSPORT 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia 
oraz aktualne badania techniczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych  
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robót. 

5.5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jako ści 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robót, 
-  bhp, 
-  plan BIOZ, jeśli jest wymagany odrębnymi przepisami, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
   elementów robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
   robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych   
   wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
   i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

 
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
   transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
   legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas  
   dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2 Zasady kontroli jako ści robót  

 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Jednostki miar . Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane 
jednostki wykazano poniżej 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 
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 doba 1 d=24 h=86 000 s  

Długo ść metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia  metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t =.1000 kg 

Siła   niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie   1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Temperatura  stopień Celsjusza 1° C 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa potwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5  Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez In żyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
-  aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy.  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji 
robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
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trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i wstępnych   
  odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  
  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
  wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
  podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Rejestr obmiarów.  Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne.  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 
 
Pozostałe dokumenty budowy.  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyżej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy.  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań 
Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 
Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inwestorem okresach czasu archiwizacji, również 
na nośnikach elektronicznych. Inwestor będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich 
dokumentów budowy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Inwestora. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 
7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
Sposób ich wykonania będzie uzgadniany, na bieżąco w trakcie trwania robót, z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 

8. WARUNKI ODBIORU. 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu. 
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8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i uprzednimi ustaleniami. Do odbioru robót zanikających i zakrywanych Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić Inwestorowi geodezyjny operat powykonawczy. 
 
8.2 Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje Inwestor według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.3 Odbiór ko ńcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowy będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.6. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora 
Nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
8.4 Dokumenty odbiorowe. 
 
Dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz 
kontrakt . W szczególności muszą umożliwiać oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych określony jest w kontrakcie – umowie. Dokumenty 
odbiorowe w szczególności muszą zawierać komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń do 
stosowania dla wszystkich materiałów budowlanych i elementów zastosowanych na budowie. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
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8.6 Dokumentacja powykonawcza.  
 
Zgodnie z prawem wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Powinna ona swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji projektowej,  
z uwzględnieniem wszystkich zmian, odchyłek i różnic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 
Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
transportu na teren budowy. 
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem robót 
Oraz inne nieprzewidziane koszty 

Uszczegółowienie sposobu zapłaty nastąpi w umowie. 

 
9.1 Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji t echnicznej 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze. 
 

10. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
� Dokumentacja projektowa wykonawcza niniejszej inwestycji  
� Aktualne Prawo Zamówień Publicznych  
� Aktualne Prawo Budowlane 
� Rozporządzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego 
� Rozporządzenie MRRiB w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 
� Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
� Polskie Normy 
� Normy Branżowe 
� Aprobaty techniczne 
� Specyfikacje Techniczne 
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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, związanych z remontem kaplicy 
sakralnej przy Szpitalu nr 2 w Świętochłowicach, przy ul. Chorzowskiej 34. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wraz z  robotami przygotowawczymi – rozbiórkowymi oraz 
ziemnymi,  w szczególności:  

• rozebranie przyległej do ścian fundamentowych istniejącej nawierzchni, 
• wykonania wykopów odsłaniających ściany fundamentowe, 
• mechaniczne oczyszczenie fundamentów, 
• wykonanie wtórnej izolacji metodą iniekcji, 
• wykonanie pionowej izolacji powłokowej, bitumicznej, 
• ułożenie pionowej warstwy polistyrenu ekstrudowanego  
• wykonanie drenażu opaskowego, 
• wykonanie opaski żwirowej wraz z ułożeniem obrzeży trawnikowych. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące 
robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę rzeki lub 
jeziora bez zanieczyszczeń. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne oleje i muł. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2003 

2.2 Materiały hydroizolacyjne 

Wysokoelestyczna, dwukomponentowa masa uszczelniająca 
Wymagania: 
- na bazie tworzyw sztucznych i bitumów i wypełniaczy, 
- bezrozpuszczalnikowa, 
- typu KMB, 
- nadająca się do naklejenia płyt styropianowych, 
- grubość warstwy 3mm. 
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2.3 Polistyren ekstrudowany XPS 

- gęstość min 25kg/m3, 
- samogasnący (FS), 
- współczynnik deklarowany przewodności cieplnej λ<= 0,03W/(mK), 
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym, nie mniejsze niż 150kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godzinach nie więcej niż 0,1% objętości. 

2.4 Rury drenarskie 

- PCV, 
- średnica nominalna 80mm, 
- w zwojach 

2.5 Studzienki kanalizacyjne 

-systemowe, 
- średnica 425mm 
- z zamknięciem stożkiem betonowym,  
- z kinetą z PE i pokrywą żeliwną na stożek betonowy. 

2.6 Geowłóknina 

- polipropylenowa, 
- do systemów drenażowych, 
- 300g/m2 

2.7 Kruszywo  

Żwir płukany 
- frakcja 16/32mm 
- grubość warstwy 30cm 
Kruszywo powinno spełniać wymogi PN-EN 13242.    
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 
 
Podsypka piaskowa 
- grubość warstwy 10cm. 
- płukany, drobnoziarnisty, normowy 
Zastosować piasek, zgodny z PN-EN 13242 . 

2.8 Obrzeża chodnikowe 

- 8x30x100cm, 
- betonowe 
Obrzeża powinny spełniać wymagania PN-EN 1340:2004. 

2.9 Wtórna izolacje pozioma  

Izolacja metodą iniekcji. 
Rodzaj iniekcji i zastosowanych materiałów należy dobrać po przeprowadzeniu badań murów, w 
zależności od min. stopnia obciążenia wilgocią, struktury muru. 

2.9 Warunki dostawy 

Wykonawca powinien: 
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości całej zamówionej ilości   
  produktów, 
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu robót, 
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- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonanych przez producenta 
- zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo wysyłanej partii minerałów  
zawierających następujące dane: 

• nazwę i adres producenta, 
• datę i numer kolejny badania 
• oznaczenie według normy 
• ilość  
• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 

 
Opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 

• znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, 
• oznaczenie normowe, 
• oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej, 
• kolor, kod koloru, 
• datę przydatności. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Materiał winien być składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. 
 
Przewóz zapraw winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania, zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która 
powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości, zamieszczonym na opakowaniu, lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Materiały nie mogą być uszkodzone. 
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producentów poszczególnych wyrobów, co do sposobu 
wykonawstwa, używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych (łączniki, uszczelki, podkładki, 
pianki montażowe, masy uszczelniające, narzędzia itp.) 
Należy przestrzegać, aby wszystkie elementy składowe technologii izolacyjnej były wzajemnie 
dopasowane – kompatybilne.    
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Należy ściśle przestrzegać kolejności wykonania poszczególnych elementów. Przed 
przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy dany element lub grupa robót poprzedzających 
spełnia kryteria umożliwiające prowadzenie robót izolacyjnych. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy przeprowadzić odbiór podłoża, 
które powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 
Pokład pod izolacje klejone powinien być równy (bez wgłębień, pęknięć i wypukłości), czysty, 
odtłuszczony i odpylony. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem 
nie mniejszym niż 3cm lub sfazowane pod kątem 45o  na szerokości i wysokości co najmniej 5cm  
od krawędzi. 

5.1 Wykonanie hydroizolacji  

Przed ułożeniem masy należy zfazować krawędzie a naroża wklęsłe wyokrąglić masą z dodatkiem 
piasku (do żądanej konsystencji), nadając promień minimum 4 cm. Naprawić, ewentualne 
uszkodzenia i wypełnić spoiny. Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami  
należy pokryć tynkiem cementowym. Podłoże należy zagruntować emulsją rozcieńczoną do 
nasiąkliwości podłoża, zgodnie z instrukcja stosowania. 
Przed przystąpieniem do nakładania masy warstwa gruntująca musi być wyschnięta. W przypadku 
fragmentów podłoża o dużych porach lub gdy na powierzchni betonu występują raki, należy te 
miejsca wyszpachlować gotowa masą, tak, aby uniknąć zamykania powietrza powstawania 
pęcherzy. 
Masę przygotować i nakładać zgodnie z instrukcją producenta. Prace należy wykonywać w 
suchych warunkach, przy temperaturze powietrza podłoża od +5 do+ 25 oC, jednak nie na silnie 
nasłonecznionych powierzchniach, oraz przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Należy 
chronić zaizolowane powierzchnie przed uszkodzeniem. Nie wolno dopuszczać do punktowego lub 
pasmowego obciążenia zaizolowanych powierzchni. 
Należy przestrzegać warunków BHP. 

5.2 Wykonanie drena żu 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
zdanymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiast w trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem podsypki - wykonać ręcznie. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru, celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 
0,2-0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzonej się w nich wody. 
b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 
0,5m. poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy 
warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 
0,35m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna 
lub gruzu. Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w 
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie +/- 2cm i nie mogą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia go do zera. 
Rurociąg drenarski należy układać na podłożu wzmocnionym zgodnie z DT. Podłoże należy 
zagęścić do 15 nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. Obsypkę przewodów należy 
wykonać natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia drenażu. Obsypkę 
wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubości warstwy 30 cm z boków rury 
drenarskiej i 20 cm powyżej wierzchu rury drenarskiej. Obsypkę wykonać tak, aby drenaż nie uległ 
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zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie obsypki zagęścić warstwami o grubości 
10 – 15 mm. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń izolacji powstałych w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków 
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku 
podłoże. 
Przewody drenarskie należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad : 
- studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym. 
- dno wykopu należy wzmocnić warstwą piasku gr.10 cm o zagęszczeniu Is = 0,95. 
Studzienki tworzywowe należy montować wg instrukcji producenta oraz zgodnie z normą 
PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych"  

5.3  Wykonywanie wtórnej izolacji poziomej 

Według przyjętej metody. 

6 . KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót Wszystkie badania i 
pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

6.1 Kontrola wykonania drena żu 

Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodność z rysunkami, 
b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
c) ułożenia przewodów i wykonanie studzienek, w tym : 
- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- sprawdzenie lokalizacji studzienek 
- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek wg PN 
- sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne 
- sprawdzenie przejścia kanałów przez ściany studzienek przez oględziny 
zewnętrzne 
- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne 

6.2 Kontrola wykonania hydroizolacji 

Należy kontrolować: 
- sposób przygotowania podłoża, 
- warunki aplikacji, 
- ciągłość warstw izolacyjnych,  
- ilość warstw, 
- poprawność i dokładność obrobienia szczegółów, 
- szczelność izolacji, 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji  ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych  
w Przedmiarze robót. 
Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane będą 
do protokołu odbioru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
 
Podstawę odbioru robót renowacyjnych stanowią następujące dokumenty :  

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
� protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
� wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były wykonywane, 
� ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ,  jeśli były wykonywane. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru należy wykorzystywać wyniki badań dokonywanych przed 
przystąpieniem do robót, w trakcie ich wykonywania  oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonywanych robót. 
Odbiór przeprowadzany jest przez na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy  
z bieżącej kontroli robót, ewentualnych pomiarów uzupełniających oraz oględzin wykonanej 
warstwy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót obejmuje : 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ), 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ). 
 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podczas wykonywania drenażu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- wykonanie studzienek 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym wykonania drenażu polegają na: 
- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacją techniczną. 
- zbadaniu protokołów odbioru częściowych i zanikowych 
- wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu. 
Wyniki badań powinny być spisane w postaci protokołów odbiorów technicznych częściowych 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podczas wykonywania robót 
hydroizolacyjnych podlegają: 
 

� sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

� sprawdzenie równości podkładu za pomocą łaty 2-metrowej, 
� sprawdzenie spadków za pomocą łaty 2-metrowej i poziomicy, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, sprawdzenie wytrzymałości 

podkładu metodami nieniszczącymi, 
� sprawdzenie poprawności osadzenia elementów dodatkowych  
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Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
� sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów 

i innych elementów przez izolację oraz wszelkich miejsc wrażliwych na przecieki, 
� rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.) 
 

Ze względu na konieczność jak najszybszego zabezpieczenia hydroizolacji zaleca się 
wykonywanie odbiorów częściowych w miarę postępu wykonywanych prac. 
 
Odbiór ostateczny powinien polegać na : 

� sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz warunkami STWiOR, 
� sprawdzenia występowania ewentualnych uszkodzeń, 
� sprawdzeniu szczelności wykonanych izolacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonania  izolacji wodochronnej obejmuje: 
- prace przygotowawcze,  
- niezbędnych prac geotechnicznych, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- zakup i dostarczenie materiałów oraz ich składowanie, 
- badania laboratoryjne materiałów,  
- dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- przygotowanie podłoża pod izolacje  wraz ze sfazowaniem krawędzi i wygładzeniem powierzchni, 
- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji wraz z wykonaniem uszczelnień w narożach,   
- zamocowanie styropianu, 
- wykonanie studzienek, 
- roboty montażowe wykonania drenażu, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE                          

PN-EN 1008:2004 Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu, 
PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2. 
Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do 
stosowania w systemie, 
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu, 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
EN 13252:2000 Systemy drenażowe. 
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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót remontowych więźby dachowej, związanych z remontem kaplicy sakralnej przy Szpitalu nr 2 
w Świętochłowicach, przy ul. Chorzowskiej 34. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót remontowych 
więźby dachowej, wraz z  robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi i porządkowymi 
,obejmujących: 
 
A.W ramach prac przygotowawczych:  
- wygrodzenie strefy prowadzenia robót i odpowiednie jej oznakowanie,  
- ustawienie rusztowań, zewnętrznych i wewnętrznych 
- zamocowanie siatek ochronnych, 

 
B. W ramach prac rozbiórkowych: wg ST.04 Roboty dac howe 
- demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych , 
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego, 
- demontaż rynien nie nadających się do użytku, 
- demontaż rur spustowych nie nadających się do użytku, 
- demontaż obróbek blacharskich. 
 
C. W ramach prac remontowych wi ęźby dachowej: 
- sprawdzenie węzłów podporowych wiązarów pośrednich i podstawowych oraz wszystkich   
  elementów drewnianych pod względem korozji biologicznej (wraz z belkami tworzącymi   
  strop  i  podbitką), 
- naprawę lub wymianę elementów porażonych korozją biologiczną, 
- dezynfekcję gniazd w murze, 
- wzmocnienie masami epoksydowymi pęknięć elementów drewnianych, 
- zabezpieczenie zewnętrznych elementów więźby preparatem hydrofobizującym, 
- likwidację powierzchniowej korozji stalowych łączników i wieszaków 
 
D. W ramach prac porz ądkowych: 
- wywiezienie i utylizacja  materiałów zdemontowanych, 
- demontaż rusztowań, 
- uporządkowanie terenu. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące 
robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Elementy drewniane do napraw i uzupełnie ń  

- wilgotność <14%, 
- zaimpregnowane przed działaniem ognia, grzybów i owadów ( środkiem trójfunkcyjnym). 
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2.2 Masa epoksydowa  

Nie zawierająca rozpuszczalnika, dwuskładnikowa masa wyrównująca, przeznaczona do 
odtwarzania zmurszałych fragmentów elementów drewnianych w celu uzyskania ich pierwotnych 
wymiarów.  
Dane techniczne produktu w stanie przereagowanym, zgodnie z badaniem 
podstawowym: 
Wytrzymałość na ściskanie: 48,5 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie: 18,0 N/mm2 
Wytrzymałość na odrywanie: 3,5 N/mm2 zerwanie próbki betonowej 
Moduł Junga (E): 5350 N/mm2 
Współczynnik rozszerzalności termicznej: 32 x 10-6/K 
Zastosować np. Epoxi- Hilzversatzmasse firmy Remmers, lub inny analogiczny. 

2.3 Środek do impregnacji drewna 

Poliuretanowy preparat do wzmacniania drewna 
- stabilizujący i wzmacniający drewno uszkodzone przez grzyby lub owady. 
- głęboko wzmacniający pozostawioną przez insekty mączkę drzewną. 
Zastosować np. Epoxi- Holzverfesigung firmy Remmers, lub inny analogiczny. 

2.4 Środek do hydrofobizacji drewna 

- zabezpieczający elementy drewniane przed działaniem warunków atmosferycznych, 
- barwiący na kolor obecnie istniejący  

2.5 Preparat do czyszczenia elementów stalowych 

- wodorozcieńczalny, 
- o konsystencji emulsji. 
 
2.6 Preparat odgrzybieniowy 

Do usuwania grzybów i glonów z powierzchni murowych i drewna oraz do zabezpieczenia przed 
zagrzybieniem. 

2.7 Farba podkładowa 

- do stosowania na powierzchnie stalowe, wewnętrzne 
 
2.8 Farba antykorozyjna 
 
- do stosowania wewnętrznego, 
- do stosowania na powierzchniach stalowych.  

2.9 Rusztowania   

-  ramowe, zewnętrzne i wewnętrzne. 

2.10 Warunki dostawy 

Wykonawca powinien: 
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości całej zamówionej ilości   
  produktów, 
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu robót, 
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonanych przez producenta 
- zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo wysyłanej partii minerałów  
zawierających następujące dane: 

• nazwę i adres producenta, 
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• datę i numer kolejny badania 
• oznaczenie według normy 
• ilość  
• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 

 
Opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 

• znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, 
• oznaczenie normowe, 
• oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej, 
• kolor, kod koloru, 
• datę przydatności. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Materiał winien być składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Wszystkie 
wykorzystywane materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie lub Aprobaty Techniczne. 
 
Prace na wysokościach należy wykonywać z prawidłowych rusztowań, drabin lub z pomostów. 
Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.  
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez 
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie 
posiada  
Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby 
nadzoru technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami 
określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami 
ochronnymi . 
Pracownicy powinny być zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym 
do konstrukcji. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty 
wykonywać w temperaturze +5do +20 oC. 
Strefę prowadzenia robót należy wygrodzić i odpowiednio oznakować tabliczkami ostrzegawczymi .  
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Po zakończeniu prac teren należy uporządkować. 
 
Przed wykonaniem remontu konstrukcji więźby dachowej należy wykonać oględziny wszystkich 
elementów drewnianych. Po zakwalifikowaniu elementów wymagających wzmocnienia lub 
wymiany, postępować zgodnie z dokumentacją projektową.  
Z uwagi na szybko postępującą degradację drewna porażonego grzybami domowymi, w razie ich 
identyfikacji, konieczne jest jak najszybsze odsłonięcie stref zabudowanych i w razie stwierdzenia 
osłabienia  pozostałej części konstrukcji, zabezpieczenie jej. Zagrzybienia grzybami domowymi 
należy jak najszybciej usunąć. Likwidacja zagrzybień wymaga zachowania 50-cio centymetrowego 
marginesu bezpieczeństwa. 
Elementy przylegające, nie zainfekowane powinny być bezwzględnie pokryte środkami 
dezynfekującymi. 
Drewno porażone powinno być bezwzględnie usunięte z budynku i spalone.  
Wymieniane i uzupełniane elementy drewniane powinny być zabezpieczone środkami 
chemicznymi przed rozwojem grzybów, owadów i ognia zgodnie z instrukcją producenta. 
Przed montażem nowych elementów gniazda w murze należy zdezynfekować  środkiem 
grzybobójczym, zgodnie z instrukcją  producenta. 
Elementy przeznaczone do wzmacniania masami epoksydowymi należy zabezpieczyć uprzednio 
preparatem impregnacyjnym, zgodnie z projektem. 
 
W przypadku konieczności wymiany elementów konstrukcyjnych, kolejność wykonywania prac 
powinna być zgodna z opracowanym przez Wykonawcę szczegółowym projektem technologii robót 
.  
Materiały i elementy z rozbiórek powinny być na bieżąco usuwane poza stanowisko pracy i 
składowane w pryzmy do późniejszego wywozu z terenu budowy. 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki lub w dzienniku 
budowy. 
Usuwanie poszczególnych elementów budowlanych obiektu nie może naruszać stateczności 
elementów przyległych oraz elementów na nich opartych. 
 
Przed przystąpieniem ewentualnych do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem robót, sposobami rozbiórki, a także poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 
wykonywania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony 
indywidualnej, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni zostać poinstruowani 
o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki te 
powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwo i powinny być oznaczone tym 
znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w 
przypadku konieczności okulary ochronne. Pracowników, którzy będą wykonywali prace na 
wysokości należy wyposażyć w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości  - uprząż, w skład 
której wchodzą szelki bezpieczeństwa , amortyzator włókienniczy jako składnik uprzęży 
pochłaniający energię upadku i linka bezpieczeństwa. W przypadku konieczności swobodnego 
poruszania się pracownika pracującego na wysokości, komplet uprzęży zamiast amortyzatora 
włókienniczego powinien być wyposażony w urządzenie samohamowne stacjonarne, które 
powinno być przymocowane do punktu (elementu) konstrukcji stałej o wytrzymałości przekroju 
większej niż 2000kG. 
Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście. 
W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez 
pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy 
tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.  
Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualną wiedzą 
techniczną. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót Wszystkie badania i 
pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
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6.1 Kontrola i odbiór materiałów 

Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodności z dokumentacją techniczną i spacyfikacjami 
- dołączenia certyfikatów zgodności  lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów, 
- wyglądu zewnętrznego materiałów i ewentualnie gęstości. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją materiałów należy dokonać, porównując ich rodzaj oraz 
klasę lub typ z dokumentacją i specyfikacjami. 
Sprawdzenie certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności należy dokonywać pod kątem 
sprawdzenia , czy wyrób ma oznakowanie CE lub B 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy dokonać okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. 
Wygląd zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane w  normach lub 
odpowiednich aprobatach technicznych.  
 
6.3 Kontrola robót remontowych 
 
Kontroli podlegać powinny: 

• poprawność ustawienia rusztowań, 
• poprawności wykonania zabezpieczeń, 
• kolejność technologiczna wykonywanych robót, 
• przestrzeganie przepisów bhp, 
• bieżące usuwanie gruzu, 
• sposób usuwania uszkodzenia elementów odzyskiwanych, a w szczególności materiałów 

przewidzianych do powtórnego wykorzystania, 
• sortowanie materiałów do odzysku, 
• zakres rzeczowy robót, 
• sposób impregnacji elementów, 
• sposób naprawy i wzmocnienia, 
• sprawdzeniu zgodność z założeniami dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji  ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych  
w Przedmiarze robót. 
Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane będą 
do protokołu odbioru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
 
Podstawę odbioru robót renowacyjnych stanowią następujące dokumenty :  

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
� protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
� wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były wykonywane, 
� ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ,  jeśli były wykonywane. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru należy wykorzystywać wyniki badań dokonywanych przed 
przystąpieniem do robót, w trakcie ich wykonywania  oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonywanych robót. 
Odbiór przeprowadzany jest przez na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy  
z bieżącej kontroli robót, ewentualnych pomiarów uzupełniających oraz oględzin wykonanej 
warstwy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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Odbiór robót obejmuje : 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ), 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ). 
 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania remontu więźby dachowej obejmuje: 
- prace przygotowawcze, w tym dostarczenie i montaż rusztowań do pracy na wysokości, oraz  
  koszt czasu pracy rusztowań, 
- roboty rozbiórkowe, 
- zakup i dostarczenie materiałów oraz ich składowanie, 
- badania laboratoryjne materiałów,  
- oględziny elementów drewnianych, wraz z łącznikami 
- dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- przygotowanie podłoża, podstęplowania i wszelkie prace wzmacniające, 
- roboty zasadnicze: wykonanie remontu więźby: wymiana elementów, wzmacnianie, impregnacja,   
  wraz z czynnościami towarzyszącymi,np. konserwacja łączników czy impregnacja elementów  
  przylegających, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wraz z utylizacją, 
- rozebranie i wywóz rusztowań,  
- wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE                          

Rozporządzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy     
robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów    
budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 1026 ). 
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy" (Dz.U.98.21.94 z późn. zmianami).  
Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 z późn.    zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie     
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i innych 
produktów – Badania służące do oceny czystości powierzchni- Wytyczne dotyczące oceny 
prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farb. 
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  
Instrukcja ITB nr 335/98. Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczną  środkami 
chemicznymi. ITB Warszawa1998. 
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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dachowych, związanych z remontem kaplicy sakralnej przy Szpitalu nr 2 w Świętochłowicach, 
przy ul. Chorzowskiej 34. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót remontowych – 
wymiany pokrycia dachowego, odwodnienia dachowego i obróbki blacharskiej (wraz z  robotami 
przygotowawczymi, rozbiórkowymi i porządkowymi ),obejmujących: 
 
A.W ramach prac przygotowawczych:  
- wygrodzenie strefy prowadzenia robót i odpowiednie jej oznakowanie,  
- ustawienie rusztowań, 
- zamocowanie siatek ochronnych, 

 
B. W ramach prac rozbiórkowych: 
- demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych , 
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego, 
- demontaż rynien nie nadających się do użytku, 
- demontaż rur spustowych nie nadających się do użytku, 
- demontaż obróbek blacharskich. 
 
C. W ramach prac dachowych: 
- ułożenie na krokwiach folii dachowej, 
- ułożenie wełny mineralnej pomiędzy krokwiami, 
- przybicie kontrłat i łat, 
- montaż kratek wentylacyjnych okapu, 
- pokrycie dachu dachówką wraz z uszczelnieniem gąsiorów, montażem płotków  
  przeciwśnieżnych, 
- montaż wyłazu dachowego, 
- montaż obróbki dachowej,  
- montaż rynien i rur spustowych, wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej  
- montaż instalacji odgromowej (według odrębnej specyfikacji , branża elektryczna) 
 
D. W ramach prac porz ądkowych: 
- wywiezienie i utylizacja  materiałów rozbiórkowych , 
- demontaż rusztowań, 
- uporządkowanie terenu. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące 
robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Elementy drewniane 

- kontrłaty 5x5cm, 
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- łaty 5X2,5cm, 
- wilgotność <14%, 
- zaimpregnowane przed działaniem ognia, grzybów i owadów ( środkiem trójfunkcyjnym). 

2.2 Folia dachowa 

- 100% HDPE Polietylen, 
-  membrana jednowarstwowa,  
- grubość (mm) - 0,18 
- masa powierzchniowa (gr/m2) ok.60 
- paroprzepuszczalność (g/m2/24h) 3000 (przy 38°C i wilg. 90%)  
- wysokość słupa wody (m) - 1  
- odkształcenie przy rozciąganiu wzdłuż włókien ok.10 %  
                                                    w poprzek włókien ok.15 %  
- wytrzymałość na rozerwanie przez gwóźdź (N) wzdłuż włókien 40  
                                                                              w poprzek włókien 40  
- wytrzymałość na rozerwanie paska o szerokości 5 cm (N) wzdłuż włókien 125 
                                                                                              w poprzek włókien 135 
 
Folia powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby 
wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – 
Definicje i właściwości. 

2.3 Wełna mineralna 

- gęstość od 12 do 40 kg/m3, 
- grubość 20cm, 
- współczynnik deklarowany przewodności cieplnej λ= 0,035W/(mK), 
- klasa reakcji na ogień A1, wg EN 13501-1. 
 
Stosowane wyroby winny spełniać wymagania normy PN-EN13162:2009 „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie - wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - 
specyfikacja”. 

2.4 Dachówka 

- ceramiczna,  
- karpiówka, wraz z akcesoriami do pokryć dachowych ( taśmy pod gąsiory, kształtki wentylacyjne 
itp.),  
- układana w koronkę. 

2.5 Rynny i rury spustowe 

- rynny dachowe, półokrągłe, o średnicy 150mm, z PVC, kolor ciemny brąz. 
- rury spustowe okrągłe o średnicy 120mm, z PVC, kolor ciemny brąz. 
 

2.6 Obróbki blacharskie 

- blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,06cm 

2.7 Przył ącze kanalizacji deszczowej 

- wraz z drzwiczkami rewizyjnymi, 
- czyszczaki kanalizacyjne PVC  o średnicy zewnętrznej 10mm, łączone metodą wciskową. 

2.8 Materiały dodatkowe 

- ławy kominiarskie, stalowe, ocynkowane,  
- barierki śniegowe, systemowe, 
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- kratki wentylacyjne, 
- wyłaz dachowy, typowy, 
- taśmy uszczelniające itp. 

2.9 Rusztowania   

-  ramowe, zewnętrzne. 

2.10 Warunki dostawy 

Wykonawca powinien: 
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości całej zamówionej ilości   
  produktów, 
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu robót, 
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonanych przez producenta 
- zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo wysyłanej partii minerałów  
zawierających następujące dane: 

• nazwę i adres producenta, 
• datę i numer kolejny badania 
• oznaczenie według normy 
• ilość  
• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 

 
Opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 

• znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, 
• oznaczenie normowe, 
• oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej, 
• kolor, kod koloru, 
• datę przydatności. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Materiał winien być składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Wszystkie 
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wykorzystywane materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie lub Aprobaty Techniczne. 
Przed wykonaniem wymiany pokrycia dachowego należy wykonać remont więźby dachowej (wg 
ST.03 – Roboty remontowe konstrukcji dachowej) 

5.1 Prace przygotowawcze 

Prace na wysokościach należy wykonywać z prawidłowych rusztowań, drabin lub z pomostów. 
Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.  
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez 
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie 
posiada  
Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby 
nadzoru technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami 
określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami 
ochronnymi . 
Pracownicy powinny być zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym 
do konstrukcji. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty 
wykonywać w temperaturze +5do +20 oC. 
Strefę prowadzenia robót należy wygrodzić i odpowiednio oznakować tabliczkami ostrzegawczymi .  
Po zakończeniu prac teren należy uporządkować. 
 
5.2 Roboty rozbiórkowe 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać prace zabezpieczające oraz 
wykonać oznakowanie i ogrodzenie terenu. 
Ogrodzenie powinno być szczelne i uniemożliwiać wchodzenie na teren rozbiórki osób 
postronnych. Należy dodatkowo zabezpieczyć elementy zagospodarowania terenu nie podlegające 
rozbiórce, a mogące ulec uszkodzeniu na wskutek prowadzonych robót. 
Kolejność wykonywania prac powinna być zgodna z opracowanym przez wykonawcę 
szczegółowym projektem technologii robót.  
Materiały i elementy z rozbiórek powinny być na bieżąco usuwane poza stanowisko pracy i 
składowane w pryzmy do późniejszego wywozu z terenu budowy. 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki lub w dzienniku 
budowy. 
Usuwanie poszczególnych elementów budowlanych obiektu nie może naruszać stateczności 
elementów przyległych oraz elementów na nich opartych. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
 
5.3 Krycie dachówk ą karpiówk ą 
 
Przed przystąpieniem do układania dachówek  powinny być wykonane obróbki blacharskie na 
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach. Przewidzieć montaż wyłazu dachowego. 
Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur przeciągnięty 
wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał widocznego brzegu skrajnych 
dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym 
rzędzie nie powinna być większa niż 1cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 
2mm na 1m 30mm na całej długości rzędu. Dachówkę należy układać podwójnie w koronkę. 
Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej 
odpowiednio do pochylenia połaci  dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy o szerokości  
minimum 20cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem 
haczykami ocynkowanymi, wbitymi w deskę okapową. 
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5.4 Rynny i rury spustowe 
 
Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20mm. Brzegi rynien powinny być 
wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny. Każde załamanie rynny 
powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe z blachy powinny być 
ocynkowane. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0.5 %. Zewnętrzny  brzeg rynny powinien 
być usytuowany o 10 mm  niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m. Połączenie 
wpustu rynnowego z rynną powinno być oblutowane obustronnie. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej 
niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości. 2m nie powinno być 
mniejsze niż 3m.  
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze 
na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Części rur spustowych omijające 
wyskoki z elewacji powinny być wykonane z odcinków 5-10cm, mierząc od osi załamania. Osie 
załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-130o. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót Wszystkie badania i 
pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

6.1 Kontrola i odbiór materiałów 

Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodności z dokumentacją techniczną i spacyfikacjami 
- dołączenia certyfikatów zgodności  lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów, 
- wyglądu zewnętrznego materiałów i ewentualnie gęstości. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją materiałów należy dokonać, porównując ich rodzaj oraz 
klasę lub typ z dokumentacją i specyfikacjami. 
Sprawdzenie certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności należy dokonywać pod kątem 
sprawdzenia , czy wyrób ma oznakowanie CE lub B 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy dokonać okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. 
Wygląd zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane w  normach lub 
odpowiednich aprobatach technicznych.  
 
6.2 Kontrola robót rozbiórkowych 
 
Kontroli podlegać powinny: 

• kolejność technologiczna wykonywanych robót, 
• przestrzeganie przepisów bhp, 
• bieżące usuwanie gruzu, 
• zakres rzeczowy robót. 

 
6.3 Kontrola pokry ć dachowych 
 
Kontrola polegać powinna na: 

• sprawdzeniu prawidłowości i szczelności połączeń, 
• sprawdzenie przylegania i mocowania do podłoża, 
• sprawdzenie mocowania elementów, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków,  
• sprawdzeniu zgodność z założeniami dokumentacji projektowej. 

 
6.4 Kontrola odwodnienia i obróbek blacharskich 
 
Kontrola powinna obejmować: 



Specyfikacje techniczne. Wykonania i odbioru robót 
ST – 03 Roboty dachowe 

 

 

 
8

• sprawdzenie rynien pod kątem zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów,  
• rozstawu, wykonania oraz połączeń poszczególnych odcinków, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wypustami, 
• sprawdzenie, czy rynny i rury spustowe nie maja dziur i pęknięć, 
• sprawdzeniu pionowości spustów, 
• sprawdzenie przylegania i mocowania do podłoża obróbek blacharskich, 

 
Rury spustowe mogą być montowane po naprawie i sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji  ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych  
w Przedmiarze robót. 
Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane będą 
do protokołu odbioru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
 
Podstawę odbioru robót renowacyjnych stanowią następujące dokumenty :  

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
� protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
� wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były wykonywane, 
� ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ,  jeśli były wykonywane. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru należy wykorzystywać wyniki badań dokonywanych przed 
przystąpieniem do robót, w trakcie ich wykonywania  oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonywanych robót. 
Odbiór przeprowadzany jest przez na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy  
z bieżącej kontroli robót, ewentualnych pomiarów uzupełniających oraz oględzin wykonanej 
warstwy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót obejmuje : 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ), 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ). 
 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podczas wykonywania pokrycia dachowego 
powinien obejmować: 
- sprawdzenie poprawności i szczelności zamocowanych folii, 
- sprawdzenie przekroju i rozstawu łat , 
- sprawdzenie poziomego położenia łat za pomocą łaty kontrolnej i długości 3m, 
- sprawdzenie poprawności przybicia łat do krokwi, 
- sprawdzenie poprawności wykonani obróbki  blacharskiej 
- sprawdzenie poprawności zamocowania rynien ( wymiarów, rozstawu, sposobu mocowanie,     
  spadków i szczelności), 
 
Odbiór ostateczny powinien polegać na : 
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- sprawdzeniu prostoliniowości rzędów pokrycia za pomoca miarki z podziałką milimetrową i sznura 
murarskiego (badanie należy przeprowadzić co najmniej w trzech rzędach na każdej połaci 
dachowej), 
- sprawdzeniu prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania wymiany pokrycia dachowego obejmuje: 
- prace przygotowawcze, w tym dostarczenie i montaż rusztowań do pracy na wysokości, oraz  
  koszt czasu pracy rusztowań, 
- roboty rozbiórkowe, 
- zakup i dostarczenie materiałów oraz ich składowanie, 
- badania laboratoryjne materiałów,  
- dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- przygotowanie podłoża, wraz z izolacjami, obróbkami, odwodnieniem itp., 
- roboty zasadnicze: wykonanie pokrycia dachowego, wraz z  elementami typu kratki wentylacyjne,  
  płotki przeciwśniegowe itp. wykonanie odwodnienia wraz z wymiana przyłącza kanalizacji    
  deszczowej, montaż instalacji odgromowej, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wraz z utylizacją, 
- rozebranie i wywóz rusztowań,  
- wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE                          

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami  atmosferycznymi  lub 
łączeniowymi. 
PN-86/E – 05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-86/E – 05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-86/E – 05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik 
B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-EN13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane- właściwości cieplno-wilgotnościowe - 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych 
PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości. 
 


