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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT 
 

1. Cześd ogólna  
Istotne informacje 

 
Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

występującym w niniejszej opracowaniu towarzyszą wyrazy "lub równoważnym" 

co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie materiałów nie gorszych niż opisane 

w dokumentacji tj, spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe 

co najmniej takie jak wskazane w opracowaniu, Wykonawca obowiązany jest 

wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w 

opracowaniu. Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku 

do opracowania Wykonawca winien uzgodnić z Inwestorem przed złożeniem 

oferty. Zgodę Inwestora na rozwiązania inne niż w opracowaniu Wykonawca 

obowiązany jest w takim przypadku załączyć do składanej oferty.  

 
       
 -     Konieczne jest staranne przygotowanie się do prowadzenia robót, wyprzedzające   
        zgromadzenie wszystkich niezbędnych urządzeo, materiałów i narzędzi oraz prefabrykacja 

pewnych elementów  tak aby prace zakooczyd w planowanym terminie - dla uniknięcia 
nadmiernego wydłużania  

-   Dla zapewnienia bezpieczeostwa użytkownikowi i bezpiecznego transportu materiałów i 
dostępu na dach Wykonawca wykona rusztowanie w miejscu uzgodnionym z inspektorem 
nadzoru. 

 
-       Warunki bezpieczeostwa pracy - zaplecze Wykonawcy 
 
         Kwestia zapewnienia bezpieczeostwa zarówno dla pracowników Wykonawcy jak i dla osób 

przebywających w budynku spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.    
       
-       Wymagania co do urządzeo i materiałów do wykonania robót  
  
          Wszystkie użyte do realizacji robót remontowych i modernizacyjnych urządzenia i    
          materiały muszą byd dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie   
          Rzeczpospolitej Polskiej poprzez: 
 
       - poświadczenie producenta zgodności wykonania danego urządzenia z przebadanym 

wzorcem dopuszczające je do stosowania . 
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       - certyfikat na znak bezpieczeostwa, wykazujący, że zapewniono zgodnośd danego elementu 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych . 

 
        - certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.  
 

-  Przy wykonywaniu robót tzw. „zanikających” Wykonawca zobowiązany jest do   
   niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru przed ich zakooczeniem - celem   
   sprawdzenia poprawności ich wykonania oraz dokonania częściowego odbioru 

 
  - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeo i materiałów wysokiej jakości     

           wskazanych  przedmiarem robót.  Jakakolwiek zamiana przyjętych w przedmiarze    
           materiałów wymaga   zgody      inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
         -   Prace należy wykonywad zgodnie ze sztuką i rzemiosłem budowlanym. Jakośd wykonania  
               musi byd  wysoka, zachowana czystośd i starannośd wykonania robót .   
 
 
     -   Przy odbiorze robót należy sporządzid Protokół Odbioru Robót z udziałem przedstawicieli   
         Inwestora,  Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru (komisja odbiorowa).  
 
Odbiór koocowy prac Wykonawca zgłosi z wyprzedzeniem Inwestorowi oraz Inspektorowi 
Nadzoru -       po wykonaniu całego zakresu robót objętego zadaniem i spełnieniu wszystkich 
warunków zgodnie z  Umową pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. 
      
 
 
      
     Przy odbiorach robót obowiązkowa jest obecnośd Inspektora Nadzoru. 
 
    Sporządzony koocowy bezusterkowy protokół odbioru sygnowany przez wszystkich  członków    
    komisji   odbiorowej jest podstawą do zapłaty za wykonane roboty budowlane.  
 
 
     

Wszystkie prace budowlane należy prowadzid zgodnie z obowiązującymi  przepisami, 
Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poż.  
 

 

      W szczególności stosowad się należy do obowiązujących zasad i przepisów BHP oraz ppoż. 
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1.1 Nazwa nadana zamówieniu 
 

„ Wymiana pokrycia dachowego Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie” 
 
 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót 

 
    Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu  
    wykonanie robót dekarskich 
 
 
       Zakres prac obejmuje m.in.: 
 
 
-  rozebranie  starego pokrycia z dachówki karpiówki ,  
-  rozebranie pokrycia daszku nad wejściem , 
-  przemurowania kominów cegłą pełną klinkier, 
-  rozebranie łacenia dachu , 
-  wymiana zniszczonych murłat, krokwi , 
- wymiana deskowania okapu z ich konserwacją impregnatami w kolorze uzgodnionym z   
   Inwestorem 
-  ułożenie folii para przepuszczalnej , 
-  nabicie łat i kontrłat , 
-  ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki „ czerwona angoba szlachetna”, 
- krycie daszku papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną , 
-  wymianą rynien i rur spustowych wykonanych z blachy tytan-cynk, 
-  wymiana obróbek kominów , daszków ,gzymsu –blacha tytan –cynk , 
-  wymiana instalacji odgromowej ,  
- wykonanie koszy dachowych tzw.” kosz miękki”  
- wymiana okienek dachowych,  
- montaż płotków przeciwśniegowych, 
 -montażu i demontażu rusztowao zewnętrznych zapewniających bezpieczeostwo   
   użytkownikowi i  umożliwiających wejścia na dach i transport materiałów, 
-  wywóz i utylizacja odpadów ,gruzu . 
 
  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania : 
 
-Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przechowywania, 
  transportu i składowania, 
-Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 
-Wymagania dotyczące środków transportu, 
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-Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 
-Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót. 
 
 
 
 1.3 Informacje o terenie budowy 
 
1.3.1 Organizacja robót budowlanych 
 
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzid wizje lokalna oraz : 
-zapoznad się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadad ich 
dostępnośd; 
- zapoznad się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i 
wymiarami , warunkami utrzymania sprzętu, etc. 
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływad się na niedostateczna 
znajomośd miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeo w celu _żądania dodatkowych 
opłat. 
Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Budowy. Kierownik 
Budowy będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów 
w dzienniku budowy. 
Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za: 
- opracowanie planu BiOZ 
- bezpieczeostwo na terenie budowy 
- prowadzenie dziennika budowy 
- kontakty z organami kontroli 
Najpóźniej na 7 dni przed  przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże dane personalne 
Kierownika Budowy wraz z kopią uprawnieo i przynależności do właściwej IIB. 
1.3.2 Zabezpieczanie interesów osób trzecich 
Wykonawca musi zadbad, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów 
osób trzecich. 
1.3.3 Ochrona środowiska 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, rozporządzeo i ustaw związanych z 
ochrona środowiska. 
1.3.4 Warunki bezpieczeostwa pracy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 
wszelkich robót z zachowaniem należytych środków ostrożności . 
 
 
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT 
 
Bezwzględnie stosowad do postanowieo Instrukcji Bezpieczeostwa oraz wszelkich poleceo 
Kierownika Budowy związanych z bezpieczeostwem na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających 
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zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w 
szczególności Polskich Norm. 
 
 
 
 
1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza dla własnych potrzeb oraz 
zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie 
wykonanych przez siebie robót. 
1.3.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 
musza byd sprawne, posiadad ważne badania techniczne i spełniad wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami 
transportu powinny gwarantowad przewóz bez uszkodzeo i z zachowaniem warunków 
bezpieczeostwa pracy. 
 
1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 
 
CPV 4545000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
Określenia podstawowe 
 
Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z 
Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
Roboty musza byd wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 
instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
 
2.Własciwosci wyrobów budowlanych 
 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 
dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez 
producenta i potwierdzający zgodnośd wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie 
innych wymagao rozporządzenia (rozporządzeo). Oznakował wyroby znakiem CE. 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 
dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów 
technicznych określonych przez specyfikacje (np. materiały, które były przechowywane 
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały 
nie odpowiadające wymaganiom. 
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3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych ta specyfikacja 
musza byd sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z 
zaleceniami producenta. Musza spełniad one wymogi BHP i bezpieczeostwa pracy. Nie wolno 
stosowad sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagao i nie wolno wykorzystywad go 
niezgodnie z przeznaczeniem. 
 
 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi 
musza byd sprawne, posiadad ważne badania techniczne i spełniad wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce 
 
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT 
 
 Materiały przewożone środkami transportu powinny gwarantowad przewóz bez uszkodzeo i z 
zachowaniem warunków bezpieczeostwa pracy. 
Potrzebne środki transportu - samochód dostawczy 0,9 t. 
                                                    - środek transportu do 5 t 
 
 Wymagania dotyczące wykonania robót : 
 

1. Przed przystąpieniem do robót teren należy ogrodzid i oznakowad. Pokrycie dachowe 
rozbierad ręcznie. Materiał znosid lub spuszczad rynnami w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem. 

2. Elementy więźby dachowej o zbyt dużych ugięciach lub wyraźnymi oznakami korozji 
biologicznej , zniszczone przez szkodniki oraz wodę należy wymienid na nowe. Szczególną 
uwagę zwrócid należy na murłaty, kooce krokwi . 
Należy bezwzględnie zachowad drewniane elementy odtwarzane m.in. profilowane deski 
licowe w szczytach ,dekoracje z wiatrownicą w facjacie , kooce krokwi , deski. Elementy 
te należy dodatkowo pomalowad np. bejco lakierem  w kolorze uzgodnionym z 
Inwestorem. 
 

3. Na  całej powierzchni dachu przymocowad folię para przepuszczalną 1300g/m2/doba. 
Folię układad nadrukiem do góry , równolegle do okapu ,zaczynając od najniższego pasa. 
Zakład 15 cm. Folię przybijad do krokwi za pomocą kontrłat 2 x 4 cm. 
 
 

4. Łaty powinny mied przekrój min. 40x50 mm ,zaimpregnowane środkiem chroniącym 
przed ogniem i szkodnikami biologicznymi .Zaimpregnowad należy również więźbę 
dachową. Rozstaw łat osiowy 16 cm. Należy zamocowad uchwyty do mocowania rynien . 
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5. Przed  przystąpieniem do układania dachówek powinny byd wykonane obróbki 

blacharskie .Ułożyd należy pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki „ czerwona 
angoba szlachetna”18x38. Dachówkę na dachu układad w łuskę. 
Przy kryciu dachu należy zastosowad akcesoria przewidziane w systemie tj. taśmę 
uszczelniającą kalenicę i grzbiety. 
 

6. Kosze dachowe- „ kosz miękki” należy wykonad na pełnym podkładzie, na desce 
koszowej z zastosowaniem specjalnie wykonanej dachówki klinowej i docinając dachówki 
połaciowe. Należy przestrzegad zasadę pełnego przykrycia styków. Dachówki należy 
układad na pełnym podkładzie konstrukcyjnym, na desce koszowej. Każdą dachówkę 
należy mocowad mechanicznie. 
 

7. Rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie wykonad z blachy tytan – cynk gr.0,6 mm. 
Rynny i rury mocowane za pomocą haków i uchwytów systemowych. Rynny o średnicy 
15 cm, rury spustowe o średnicy 12 cm. 
 

8. Stopnie i ławy kominiarskie ocynkowane ogniowo w kolorze pokrycia dachowego. 
Szerokośd ław kominiarskich powinna wynosid co najmniej 250 mm a grubośd 50 mm. Na 
wspornikach do płotka przeciwśniegowego zamontowad należy płotki systemowe w 
kolorze pokrycia. 
 

9. Wszystkie kominy należy rozebrad do poziomu połaci dachowej. Nowe kominy należy 
wykonad z cegły klinkierowej pełnej kl.350 z wykonaniem czapek kominowych. W części 
poddaszowej  kominy należy otynkowad po uprzednim zbiciu starych zmurszałych 
tynków .Tynki należy pobiałkowad. 
 

10. Instalację odgromową należy wykonad (po wcześniejszej rozbiórce) w postaci zwodów 
poziomych na typowych odstępnikach dachowych drutem Fe/Zn o średnicy 8 mm. Do 
instalacji należy przyłączyd metalowe rynny oraz rury spustowe. Przewody 
odprowadzające należy wykonad z drutu Fe/Zn o średnicy 8 mm. mocowanych na 
wspornikach ściennych. Przewody łączyd za pomocą złącz. Po wykonaniu nowej instalacji 
należy wykonad pomiary przez uprawnioną osobę i przedłożyd do odbioru koocowego 
protokół z tych pomiarów. 
 

11. Gruz należy uprzątnąd i wywieźd na uprawnione wysypisko a fakt ten należy 
udokumentowad. 
 

12. Roboty wykonywad pod kierunkiem osoby posiadającej stosowne uprawnienia 
budowlane i będącej członkiem właściwe IIB. 

 
Porządki     poremontowe. 
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Przedmiotem opracowania jest podanie warunków usunięcia gruzu z placu budowy, wykonania 
porządków. 
Usuwanie gruzu  musi odbywad się wydzieloną trasą,  poprzez transport ręczny w hermetycznie 
zamkniętych workach lub przy użyciu rękawów foliowych , zsypów zapewniających brak pylenia 
podczas transportu gruzu. 
Gruz wykonawca na własny koszt ma obowiązek wywieśd z na wyznaczone wysypisko śmieci. 
Do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja odpadów , gruzu w tym papy z rozbiórki . 
 
 
 
 
 ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Odbiór materiałów. 
 
Odbiór materiałów powinien byd dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmowad sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
Jakośd materiałów musi byd potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały 
do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 
 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakośd robót. Kontrole 
będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru 
robót oraz dokumentacji technicznej. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Załączony przedmiar robót stanowi częśd informacyjną dla wykonawcy. 
 
 Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzid wizje lokalna oraz  
zapoznad się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadad ich 
dostępnośd; 
zapoznad się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymiarami 
, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływad się na niedostateczna 
znajomośd miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeo w celu _żądania dodatkowych 
opłat. 
Podstawę płatności stanowi wynagrodzenie ryczałtowe po bezusterkowym koocowym odbiorze 
robót . 
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8. Odbiór robót budowlanych 
 
Po zakooczeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd Inwestorowi następujące 
dokumenty: 
 
- protokoły odbiorów częściowych,  
- gwarancje, 
- atesty,  
- wszelkie dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,  
 
Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom. 
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca robót  zgłasza inwestorowi do odbioru 
koocowego. Odbioru koocowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez 
Inwestora. Obowiązkowo w skład komisji wchodzą: 
Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
Kierownik budowy (główny wykonawca robót),  
Przedstawiciele użytkownika obiektu. 
 
 
9. Rozliczenie robót 
 
Podstawę płatności stanowi wynagrodzenie ryczałtowe po bezusterkowym koocowym odbiorze 
robót . 
 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
Projektowane prace należy wykonad zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi 
Normami, a w szczególności: 
Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z 
Późniejszymi zmianami), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR 
poz. 690), 


