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1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych dla budynku zlokalizowanego w Woli przy ul. Słonecznej 16,18.

1.2.

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest projekt budowlany „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DLA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SŁONECZNEJ
16,18 W WOLI”.

1.3.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Poniższa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych
oraz należy ją stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.4.

1.4.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wzmocnienie ścian szczytowych i robót dodatkowych.
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót izolacyjnych według przedmiarów oraz dokumentacji
projektowej.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inżyniera.

1.6.

Określenie 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.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedziały tolerancji nie został – przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inżyniera – 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.
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania.
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.
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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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.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod wodociągiem do głębokości przemarzania.
Odbiór częściowy – częściowy odbiór robót polegający na ocenieniu ilości i jakości wykonanych
części robót, odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru końcowego.
Odbiór końcowy – 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.

1.7.

Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawcy poszczególnych prac działają na podstawie kontraktu/umowy z Inwestorem
lub Generalnym Wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne
określone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.
Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest zmienianie
przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu.
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich wzajemna
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji itd.
W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu/umowy a dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, pierwszeństwo maja zawsze ustalenia kontraktu/umowy, o ile nie mają
wpływu na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności
z odpowiednimi normami i przepisami. Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie
znać dokumentację projektową oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. Wykonawcy
poszczególnych prac maja obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych skierowanych
do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod kątem
wymogów kontraktu/umowy z Zamawiającym. 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 Zamawiającego. 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 może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi
pod względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Projektanta i Zamawiającego.
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.
Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
W przypadku braku szczegółowych rozwiązań (realizowanych na etapie projektu wykonawczego)
należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm .
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.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
poleceniami Inspektora nadzoru, Iinżyniera, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28, Prawo Budowlane,
Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje, zaleceniami zawartymi w „Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych, Tom I, Budownictwo Ogólne” Arkady lub instrukcji ITB.
Jeżeli wymagania niniejszej specyfikacji są wyższe niż odpowiednie postanowienia norm
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji Technicznej należy traktować, jako wiążące. Na
każde ewentualne odstępstwo od niniejszej Specyfikacji Technicznej i projektu Wykonawca musi mieć
zgodę Zamawiającego i Projektanta.
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Uwagi Wykonawcy odnośnie czytelności dokumentacji, szczegółowych rozwiązań itp. wnoszone
podczas wykonywania prac nie stanowią podstawy do dodatkowych roszczeń finansowych albo
przesunięć uzgodnionego harmonogramu prac.
Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzą w zakres
Wykonawcy nawet jeżeli nie zostały one pokazane na rysunkach lub uwzględnione w części opisowej.
Podane na rysunkach i w przedmiarach robót materiały w trakcie sporządzania oferty przetargowej
należy indywidualnie zweryfikować.

1.8.

Dokumentacja podstawowa

Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.
W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z:
- wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację projektową,
które precyzują wymiary elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej
i materiałowej,
- stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji
terminowej wykonania poszczególnych prac.
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 Zamawiajacego.
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni Wykonawcy powinni, o ile to możliwe,
wykonać stosowną dokumentację wykonawczą. 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.
Do dokumentów związanych z pracami budowlanymi zalicza się:
- kontrakt/umowa na realizacje prac,
- projekt budowlany „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SŁONECZNEJ 16,18 W WOLI”
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,
- dziennik budowy,
- decyzja o pozwoleniu na budowę,
- przedmiar robót i kosztorys wykonawczy,
- protokół przekazania placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy,
- protokoły odbioru robót częściowych i końcowych,
- rysunki i opisy wykonawcze uzupełniające, służące wykonania robót,
- książki obmiarów,
- protokoły z narad i ustaleń,
- wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót,
- oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku
wykonania zgodnie z dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną.

1.9.

Przechowywanie dokumentów

Dokumenty związane z pracami budowlanymi będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

1.10. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu/umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
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, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.

1.11. Zajęcie i zabezpieczenie placu budowy
Inwestor w terminie określonym w kontrakcie/umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przejmując teren, Wykonawca musi posiadać dokładna znajomość terenu i wszelkich uwarunkowań
odnoszących się do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji lub instalacji, obsunięcia
lub zapadnięcia w gruncie będące wynikiem działań Wykonawcy obciążają go w ramach jego
odpowiedzialności, tak wobec Inwestora jak i osób trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisów
prawa i musi on przedstawić wszelkie dowody posiadania ubezpieczeń obejmujących wyżej
wymienione szkody.
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 wszelkie
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.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak
i terenu placu budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu
pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym 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 elementów budowlanych tymczasowo
wzniesionych na okres jej trwania.
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 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 czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera
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.
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.12. 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:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- 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.

1.13. 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 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.

1.14. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 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.

1.15. 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 niespełniających 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.
Wszelkiego rodzaju rusztowania stosowane przy pracach muszą spełniać warunki bezpieczeństwa.

1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami
rozbiórkowymi. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod. Równocześnie w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.17. Równoważność norm i przepisów prawnych
Materiały, sprzęt oraz roboty mają odpowiadać lub być wykonywane zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami. Gdziekolwiek w kontrakcie/umowie powołane są konkretne normy lub przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie/umowie nie postanowiono
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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 normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.

1.18. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia do robót od
daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa Aprobat Technicznych, 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 nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 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.

Przechowywania i składowanie materiałów

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 dostawy

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.

SPRZĘT

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 używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 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 i
specyfikacje techniczne 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.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE
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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.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.
Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrów
technicznych. Zaleca się opakowania układać na całej powierzchni i wysokości środka
transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Do transportu na terenie budowy należy stosować środki transportu zapewniające dotrzymania
wymogów reżimu technologicznego i niepowodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku
trwałego i ruchomego użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy
uzgodnić z Inwestorem i Inżynierem przed rozpoczęciem robót.
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji, jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.
Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. Pakiety
należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając
między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania
powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. Opakowania należy układać w pozycji leżącej,
na równym podłożu w warstwach najwyżej do 2 m.
Płyty tych samych typów, klas i tych samych wymiarów oraz o tej samej gęstości należy pakować w
paczki owinięte folią polietylenową. Dopuszcza się innego rodzaju opakowania, jeżeli zabezpieczają
one wyrób w tym samym stopniu jak wyżej podano.
Wyroby należy transportować i składowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed
wilgocią magazynach.

5.

WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.

Wymagania ogólne

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być
potwierdzona przez producenta po 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. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy przeprowadzić odbiór podłoża, które
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami.

5.2.

Przygotowanie prac budowlanych

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badania konstrukcji i stanu
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić
metodę prowadzenia prac, opracować projekt organizacji robót budowlanych i zagospodarować plac
budowy oraz wykonać badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Należy rozeznać
konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia,
aby można było dobrać właściwy sposób prac budowlanych robót, który ustala kolejność i sposoby ich
wykonania. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać ostateczną decyzje administracyjną
o pozwolenie na budowę, zawiadomić właścicieli bądź zarządców sąsiednich działek
o planowanym terminie przystąpienia do robot oraz zawiadomić dostawców mediów o konieczności
odcięcia dopływu wody, energii elektrycznej i gazu (jeżeli występuję taka potrzeba).

5.3.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy należy ogrodzić w sposób
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac i oznakować tablicami
ostrzegawczymi. Należy wykonać niezbędne zabezpieczenia dróg komunikacyjnych w obrębie placu
budowy oraz bezpośrednim sąsiedztwie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób, za utrzymanie czystości oraz za pyły
zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne,
będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Inżynierem i Inwestorem.
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5.4.

Instalacja nad i podziemne

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna
się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wsporników,
części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych,
kanałów ściekowych, magistrali wodnej oraz rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do
prowadzenia prac.
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii
wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie
takiej informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub
w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i
innych urządzeń.
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić zezwolenie
wydane przez właściwe władze.
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń.
Należy zlecić nadzór do administratorów sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie mogą
stanowić oddzielnej wyceny i powinny być ujęte w kosztach ogólnych.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych
lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna
wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań użytkowników tych urządzeń.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Program zapewnienia jakości

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
Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na terenie budowie 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, nastaw mechanizmów a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu.
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 jakości robót

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

sekunda

1 s, s

minuta

1 min = 60 s

godzina

1 h =60 min=3600 s

doba

1 d=24 h=86 000 s

metr

1m

milimetr

1 mm = 0,001 m

Powierzchnia

metr kwadratowy

1 m2

Objętość

metr sześcienny

1 m3

1 litr

1 l = 0,001 m3

kilogram

1 kg

tona

1 t =.1000 kg

niuton

1 N = 1 m·kg/s2

kiloniuton

1 kN = 1000 N

Długość

Masa
Siła
Naprężenie

1 kN/m2
1 N/mm2

Ciśnienie

pascal

1 Pa = 1 N/m2

Moc

wat

1 W = 1 m2·kg/s3

kilowat

1 kW = 1000 W

stopień Celsjusza

1 C

Temperatura

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 specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
specyfikacjach technicznych, 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, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.

Pobierania próbek

Pobieranie próbek należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 3534-1: 2009. 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 specyfikacjach technicznych, 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 badań

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 Inżyniera

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 specyfikacji technicznych 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 specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

6.7.

Certyfikaty i deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 207 z 2004r, poz.
2016)
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej,
a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.
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,
 Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji
technicznych.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje techniczne,
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

Podstawowymi dokumentami na budowie są:
- kontrakt/umowa na realizacje prac,
- projekt budowlany „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SŁONECZNEJ 16,18 W WOLI”
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,
- dziennik budowy,
- decyzja o pozwoleniu budowę,

12

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL.SŁONECZNEJ 16,18 W WOLI

Specyfikacja Techniczna
przedmiar robót i kosztorys wykonawczy,
protokół przekazania placu rozbiórki przez Zamawiającego Wykonawcy,
protokoły odbioru robót częściowych i końcowych,
rysunki i opisy wykonawcze uzupełniające, służące wykonania robót,
książki obmiarów,
protokoły z narad i ustaleń,
wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót,
oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie obowiązku
wykonania zgodnie z dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną.
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej
lub dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawcę lub Projektanta, musi ona zostać
zaakceptowana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.
-

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 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
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 Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiającego 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 Zamawiajacego,
- 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.
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 Zamawiającego.
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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 Inżyniera i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

6.9.

Sprawdzenie materiału

Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje się
deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami
lub Aprobatami Technicznymi, oraz sprawdza się zapisy z kontroli przed wykonaniem tynków.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i specyfikacjami technicznymi, 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 specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

7.2.

Zasady określenia ilości robót i materiałów

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Ilość robót należy
określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych
na podstawie obmiaru robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi,
będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w metrach sześciennych,
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą
ważone w tonach lub kilogramach. Armatura i urządzenia technologiczne będą liczone w sztukach.
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Karcie Obmiaru Robót. W razie braku miejsca w Karcie Obmiarów, szkice
te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Kart Obmiarów.

7.3.

Urządzenia i sprzęt 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.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów w celu określenia
jakości wykonanych robót. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół
zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika robót o dokonaniu odbioru.
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Odbioru robót powinien dokonać Inżynier, a w razie potrzeby również autor projektu, przy udziale
Wykonawcy robót.
Odbiór frontu robót
Przed przystąpieniem do wykonywania budowy Wykonawca powinien zapoznać się z terenem,
na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być dokonany komisyjnie
z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem
przekazania placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do wpisania w dzienniku budowy
terminu wykonania robót rozbiórkowych z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez
Inżyniera. Odbioru dokonuje Inżynier.
Odbiór końcowy
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna stwierdzić zgodność
wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robót, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku
budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz kontraktem/umową.
W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien
być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana ocena jakości
i prawidłowości wykonanych robót. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być dokonane
komisyjnie. Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.
Wymagane dokumenty
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
- dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,
- wypełniony dziennik budowy,
- oświadczenie kierownika budowy.

8.2.

Dokumenty odbiorowe

Dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy
oraz kontrakt/umowę. 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.

8.3.

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.
Odbiór robót obejmuje:
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- odbiór ostateczny (całego zakresu prac).
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
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:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia,
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac,
- koszty transportu i składowania materiałów z rozbiórki,
- koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy,
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koszt zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na terenie budowy,
- koszt robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszt podatków obliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- oraz inne nieprzewidziane koszty.
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb
m.in.:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
- projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego
- oznakowania i oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty lub dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Uszczegółowienie sposobu zapłaty nastąpi w kontrakcie/umowie.
-

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.
-

Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U.
z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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II.

ST - 01.01 ROBOTY BUDOWLANE.
DACHOWEGO

WYMIANA POKRYCIA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbędnych wymagań
dotyczących wykonania i odbioru robót wymiany pokrycia dachowego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 16,18 w Woli.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest projekt budowlany „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DLA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SŁONECZNEJ
16,18 W WOLI”.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4.

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
następujących prac :
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego,
- ułożenie nowego pokrycia dachowego,
- ułożenie wełny mineralnej pomiędzy krokwiami,
- naprawa kominów ponad połacią dachową,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wykonanie nowego orynnowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały do wykonywania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1. Dachówka ceramiczna
Dachówka ceramiczna zakładkowa
Średnie zapotrzebowanie
- od 12,4 do 13,5 szt./m2,
Długość krycia
- 330 – 360 mm,
Szerokość krycia
- 225 mm,
Ciężar
- ok. 3,2 kg
Kolor
- ceglany
Dodatkowo:
- gąsior dachowy,
- zaprawa wapienna M 0,

2.2. Wełna mineralna
Mata z wełny mineralnej o gr. 15,0 i 8,0 cm.
Tab. 1. Parametry fizyczne.
Cecha
Stabilność wymiarowa
Współczynnik dyfuzyjności pary
wodnej
Współczynnik przewodzenia ciepła
Reakcja na ogień

Jednostka
miary
DS(TH)

Kod klasy
lub poziomów
%

Tolerancja
lub wymagania
±1

MU

μ

1-2

W/m∙K
Od A do F

Euroklasa

≤ 0,033
A1
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Mata z wełny mineralnej winna posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania.

2.3. Płyta OSB SF-B
Klasa ogniowa
Grubość

- B, s2, d0,
- 12,0 mm,

2.4. Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane GKBI wg BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02. Grubość 12,5 m.
Mocowane do rusztu drewnianego lub metalowego.

2.5. Folia paroizolacyjna
Wymagania:
- grubość ≥ 0,2 mm,
- μ > 400000

2.6. Tynki na kominach
Tynk zwykły cementowo-wapienny, kat. III na kominach, ściankach i czapach.

2.7. Wyłaz dachowy
Wykonany z blachy i profili ze stali ocynkowanej. Skrzydło wyposażone w siłowniki. Wypełnienie
wyłazu z poliwęglanu.

2.8. Dodatkowe materiały
-

spinki do mocowanie dachówki,
gwoździe,
drewno na częściową wymianę ołacenia. Łaty powinny odpowiadać normie PN-75/D96000.
obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej,
rynny i rury spustowe z PVC.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne".
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilości, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót akceptowanych przez Inżyniera.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów i które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w
terminie przewidzianym w umowie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie
oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie budowy należy
stosować środki transportu zapewniające dotrzymania wymogów reżimu technologicznego i nie
powodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku trwałego i ruchomego użytkowników obiektu.
Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót.
Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno być wyrównane, oczyszczone, wolne od wód
powierzchniowych i śniegu.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1.

Wymagania ogólne

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.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producentów poszczególnych wyrobów, co do sposobu
wykonawstwa, używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych (łączniki, uszczelki, podkładki,
masy uszczelniające, narzędzia itp.)
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd,
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia
powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Pomieszczenie powinno być suche i dobrze
przewietrzone.

5.2.

Wykonanie nowego pokrycia dachowego

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. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną, krycie
dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką oraz
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej.
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować
również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez
producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelności pokrycia.
Zabezpieczenie dachówek na okapach : dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce
okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub
ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy
zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową.
Równość powierzchni pokrycia: dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3
m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych
odchyłek od powierzchni pokrycia niż 8 mm dla dachówki zakładkowej ciągnionej.
Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu; przy pokryciu dachówką (niezależnie od typu
pokrycia), zakładkową ciągnioną lub inna prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach
przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny
przekraczać ±5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną.
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone
rzędy.
Przy pokryciu dachówką (niezależnie od typu pokrycia) – w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty,
– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących
wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.
Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241.

5.3.

Naprawa kominów

W ramach przemurowania kominów należy:
- skuć odspojone tynki,
- uzupełnić tynki tynkiem cementowo-wapiennym kat. III,
- nałożyć preparat gruntujący,
- otynkować tynkiem cienkowarstwowym,
- wykonać obróbki blacharskie wraz z uszczelnieniem.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”.
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6.1. Kontrola jakości materiałów
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inżyniera.
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie:
- prawidłowości użytych materiałów,
- prawidłowości ułożenia obrzeży,
- sprawdzenie zagęszczenia i utwardzenia warstw podsypek,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania opaski żwirowej.

6.2. Usuwanie niezgodności
Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie
z procedurą usuwania niezgodności.
Procedura usuwania niezgodności: stosowane materiały powinny być akceptowane przez Nadzór
Inwestycyjny.

7.

ODBIÓR ROBÓT

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
Inżyniera przy udziale Wykonawcy.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”.
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach
dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeza
chodnikowe.
PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-ISO3443-8
Tolerancje w budownictwie.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie
jakości.
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
PN-65/B-14503
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-61/B-10245
„Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”.
PN - 75/D - 96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN - 71/B - 10080
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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