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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot opracowania ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i 
odbioru Robót koniecznych do wykonania pokryć dachowych wiat rowerowych w gminie Rewal w 
ramach projektu "Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal   
- Remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu". 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w SIWZ i rysunkach.  
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem. 

       Pokrycie dachowe wiat rowerowych, w ramach którego należy wykonać następujące roboty: 
●    montaż na całej połaci nowych łat o wym. 40x50 mm i kontrłat o wym. 20x40 mm, 
●    montaż desek czołowych, 
●    pokrycie dachu dachówką zakładkową ceramiczną wraz z elementami  towarzyszącymi  w 
systemie  tj. 
- dachówka ceramiczna zakładkowa środkowa  
- dachówka  skrajna 
- gąsiory ceramiczne  
- gąsior początkowy i końcowy 
- klamra dachówki 
- zaczep gąsiora 

 
●    montaż nowych rynien  z  blachy cynkowo- tytanowej, lejem  
      spustowym i hakami rynnowymi, 
●    montaż nowych rur spustowych z blachy cynkowo- tytanowej z kolankami, i hakami,  
●    wywóz i utylizacja wszystkich odpadów budowlanych, 
 
1.4  Ogólne zasady wykonywania rodzajów robót 
 
WYKONANIE ŁACENIA POWIERZCHNI DACHU 
W przypadku krycia dachów ceramicznych stosuje się następujące ołacenia: 
- drewniane (zalecane), łaty powinny odpowiadać normie PN-75/D-96000. 
Minimalny przekrój 38 x 50 mm. Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej 
trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności 
kory; 
Materiał przeznaczony na łaty musi być wysezonowany, suchy, nie posiadać sęków i  
innych osłabiających przekrój defektów. Łaty i kontrłaty muszą zapewnić uzyskanie jednej 
płaszczyzny pokrycia dachowego. Materiał na łaty musi być przed ich zamontowaniem 
zaimpregnowane impregnatami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i przeciwpożarowymi. 
Materiał na kontrłaty muszą być przed ich zamontowaniem zaimpregnowane impregnatami 
przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i przeciwpożarowymi. Kontrłaty o przekroju 20x40 mm muszą 
zapewnić uzyskanie jednej płaszczyzny pokrycia dachowego . 
 
WYKONANIE RYNIEN - Z BLACHY CYNKOWO – TYTANOWEJ  
   -  rynny  powinny być wykonane z pojedynczych członów 
       odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
   -  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 
       powinny być lutowane na całej długości, lub klejone, 
   -  rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 
       w odstępach nie większych niż 60 cm, 



   -   spadki rynien regulować na uchwytach, 
   -   połączenie rynny z rurami spustowymi za pomocą sztucerów lejowych, 
Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane – wykonane z płaskownika metalowego o wymiarach 
4x25mm, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180mm. Spadek rynien 
winien wynosić 0,5÷2%. Uchwyty rynnowe należy mocować trzema gwoździami blacharskimi 
ocynkowanymi do desek okapowych. 

 
WYKONANIE RUR SPUSTOWYCH – Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 
      -   rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów 
          odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
          wieloczłonowe, 
      -   powinny być łączone w złączach pionowych na kielichy; kolanka lejowe, 
      -   rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi  
          w odstępach nie większych niż 3 m, 
      -   uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia  
          w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczyć 30mm. Odchylenie od linii prostej 
mierzone na długości 2m nie powinno przekroczyć 3mm. Złącza pionowe na zakłady o szerokości 
30mm lutowane na całej długości lub na zakłady o szerokości 80mm bez lutowania.  
Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-130o 
części rur spustowych omijające wyskoki na elewacji należy wykonywać z odcinków długości 
50÷100mm licząc wzdłuż osi załamania.  
Mocowanie rur spustowych:  
- uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i pod kolankami, uchwyty należy 
mocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej 
w gniazdach wykutych w murze.  
- na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki z blachy cynkowo- 
   tytanowej o szerokości 30÷40mm, brzegi obrączek należy podwinąć na szerokość 
  4÷6mm.  
 
WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 
 
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. Należy unikać bezpośredniego 
stykania się blach z metalami mogącymi wytwarzać ogniwo elektryczne. W przypadku układania 
blach w warunkach omawianych wyżej należy wykonać izolacje blach warstwą papy lub innym 
materiałem izolacyjnym. Arkusze blachy należy łączyć na rąbek pojedynczy leżący lub na rąbek 
podwójny stojący. Przy pasach nadrynnowych, ogniomurach i koszach profile z blachy należy 
wykształcić zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
WYKONANIE POKRYCIA DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ ZAKŁADKOWĄ . 
 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują 
opady atmosferyczne. 
 
• Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 
dotyczących podkładu. 
• Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na 
okapach. 
• Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym 



rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 
mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 
           Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce 
           okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym 
           pasem blachy cynkowo-tytanowej lub powlekanej systemowej o szerokości  
           co najmniej 20 cm. Mocowanie dachówek, gąsiorów zgodnie z zaleceniem 
           producenta systemu.   
           Dachówki powinny mieć możliwość szybkiego wysychania po opadach 
           atmosferycznych. Brak tej możliwości sprzyja zjawisku „zielenienia” pokrycia. 
           Pokrycie dachu należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta pokrycia. 
           Zastosowanie zasad przedstawionych w instrukcji pozwala na bezbłędne 
           wykonanie pokrycia dachowego we wszystkich typowych przypadkach, jednak 
           nie zwalnia bezpośredniego wykonawcę z odpowiedzialności za całość robót. 
 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach  
przetargowych należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość  
zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o 
równoważnych parametrach cechach i właściwościach. W przypadku zastosowania równoważnych 
urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany zaznaczyć w odpowiednich pozycjach 
szczegółowego kosztorysu ofertowego, przedstawiając w opisie zastosowanych urządzeń i 
materiałów nazwę producenta, markę, typ oferowanych rozwiązań równoważnych. Jako załącznik 
należy dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają właściwości i parametry 
techniczne, itp. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ”Wykonawca, 
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego”. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi brak równoważności w 
spełnianiu właściwości i parametrów technicznych, itp. Przedstawionych urządzeń  
i materiałów oferta podlega odrzuceniu. Do realizacji mogą być stosowane wyroby  
producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 
-  być nowe i nieużywane, 
-  być w gatunku bieżąco produkowanym, 
-  odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych  
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
-  mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz  
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 
dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów 
technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z 
zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające 
wymaganiom. 
 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą 
być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami 
producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, 
który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRODKÓW TRANSPORTU 



Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą 
być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami 
transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa pracy. Podczas transportu na budowę ze składu przy obiektowego do miejsca 
wbudowania, należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu.  
Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU MATERIAŁÓW 
 
Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie) i 
przekazanych przez Zamawiającego.  
Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny  
odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych,  
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych 
określonych w ustawie Prawo Budowlane. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące  
proponowanych do wbudowania materiałów z podaniem źródła wytwarzania  
i niezbędnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty,  
deklaracje zgodności itp.) w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego  
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy  
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości  
technicznych lub uszkodzenie. 
Blacha tytanowo-cynkowa 
Grubość blachy stosowanej do wykonania obróbek blacharskich musi wynosić minimum 0,7 mm. 
Blacha stosowana do wykonania obróbek blacharskich w kolorze naturalnego cynku. Obróbki 
blacharskie powinny być wykonane profesjonalnie, powinny być wykonywane w wymiarach 
dostosowanych do wymiarów dachu, nie mogą być wykonane bez użycia odpowiednich narzędzi. 
Obróbki muszą zapewnić szczelność dachu przez okres minimum gwarancji na wykonane roboty 
budowlane. Obróbki muszą był łączone ze sobą w sposób przewidziany przez producenta blachy. 
 
Dachówka ceramiczna zakładkowa. 
Wymagania zgodne z opisem w dokumentacji projektowej, musi spełniać wymagania PN-B 12020  i  
normę europejską DNI –EN-1304 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone. 
 
3.  INFORMACJE OGÓLNE 
 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych 
przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych. 
3.1   Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których 
           koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie. 
• Zorganizowanie zaplecza i terenu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i 
wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg projektu organizacji terenu budowy 
sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 
• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
remontowanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
• Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 



• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy jest 
określona w umowie, 
• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności 
oczyszczenie i usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie realizacji remontu, 
• Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie trwania 
prac budowlanych, 
 
3.2  Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny za jakość   ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych umową. 
       
3.3  Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy z określeniem 
jego granic i wskazaniem miejsc poboru wody i energii elektrycznej dla celów budowy oraz zaplecza.. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji 
i zagospodarowania terenu budowy oraz plan BIOZ. 
 
3.4   Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu 
osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
 
3.5    Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem remontu niezbędne jest 
przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Remont rozpoczyna się od rozbiórki 
elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. 
Działania powyższe wraz z fazą realizacji remontu generują odpady, które muszą być usunięte z 
rejonu budowy, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz 
zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących 
powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, 
tak aby: 
• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie 
na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 
• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 
powstawaniu odpadów, 
• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 
W przypadku gdy już powstaną odpady należ z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.  
 
3.6  Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawy sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w miejscu prowadzonych robót określonych umową. 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 Robót albo przez personel Wykonawcy. 



 
3.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
Robót będą miały Aprobatę Techniczną I 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. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
3.8 Ochrona własności publicznej i państwowej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obszarze placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu 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 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
3.9     Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach ogólnych. 
 
3.10     Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w cenie realizacji. 
 
3.11    Ochrona Robót 
 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Zamawiającego oraz będzie utrzymywał Roboty do 
tego czasu. Ochrona robót winna również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego 
z Robotami od skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 8 godzin po 
otrzymaniu takiego polecenia. 
 
3.12     Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez Użytkownika obiektu w którym 
będzie prowadzony remont oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 
 
3.13    Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu lub w 
pobliżu. Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy 
oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie a 
sposób ich rozliczania z Zamawiającym w umowie. 
 
3.14    Zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe Wykonawcy 
 
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na koszt własny. 
 
4.  MATERIAŁY 
 
4.1  Atesty i Certyfikaty materiałowe 
 
Co najmniej na tydzień 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 Inspektora. Zatwierdzenie 
przez Inspektora pewnych 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 Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych w czasie postępu robót. 
 
4.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy.  Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
4.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 



 
4.4   Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
5.   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. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.    TRANSPORT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość  i właściwości przewożonych materiałów.  
 
7.     WYKONANIE ROBÓT 
 
7.1   Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST , PZJ oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzanie dokładności Robót przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, ST, normach i wytycznych. 
 
7.2   Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiającego 
 
Inspektor, upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie 
ST, PN i innych normach i instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji budowy stwarzających 
zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić dodatkowego 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  
 
8.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót  
 
8.2     Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać 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 ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących sprzętu,  pracy personelu. 
 
8.3    Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać : certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami  technicznymi określonymi  na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat 
technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów : 
- deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą  
• Europejską Normą 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których  nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
I spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona na potrzeby robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały zostaną odrzucone. 
 
9.     Dokumenty budowy 
 
• dziennik budowy, 
• umowa z harmonogramem robót, 
• protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• protokóły ze spotkań i narad na budowie 
• protokoły odbioru Robót, 
• korespondencję dotycząca prowadzenia robót, 
 
9.2    Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
 
10.0    ODBIÓR ROBÓT 
 

6.2.1  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
6.2.2  odbiór robót do płatności okresowych 
6.2.4 odbiór końcowy, 
6.2.5  odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 



 
 
 
Odbiór Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót zleconych przez Zamawiającego. 
 
10.1    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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 Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor w konfiguracji ze ST . 
 
 
10.2    Odbiór końcowy robót                       
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji 
powykonawczej /w formie papierowej i elektronicznej/ oraz dokumentów, o których mowa w 
punkcie 10.5 .  
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze ST. 
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 przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
10.4   Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót związanych z 
ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi. 
 
10.5   Dokumenty odbiorowe 
 
W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• dziennik budowy 

• oświadczenie kierownika budowy 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów materiałów/, 
• atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów, 
• protokoły odbioru robót zanikających,  
• karty odpadów na materiały rozbiórkowe budowlane, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  



 
W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru Robót . 
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem 
zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób 
schludny.  
Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści 
"Materiały zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z 
oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane przez Kierownika Budowy. 
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą  
do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego. 
 


