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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00 
Kod CPV 45000000-7 

WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie montażu budynku użyteczności publicznej „Dom spotkań” w Opawicy, gmina Głubczyce, dz. ewid. Nr 24/4.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczna (ST) jako cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecania robót opisanych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty 
antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeni, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda 
montażu – także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 
poz. 42 z pózn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za 
prowadzona budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych specyfikacjach szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. L 340 z 
16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżące kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
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zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określoną w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa komplety 
ST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana uproszczona dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− dostarczoną przez Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja i ST 
Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przdziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie konieczne 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 
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społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 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 Inspektora Nadzoru. 
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 Inspektora Nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące 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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia Używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami ST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.1.1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych.  
5.1.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− 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 (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru, 
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− 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 i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
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 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcze do badane będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3) Polską Norma lub 
4) aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty, są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 
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posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  załącznika 
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się do nich. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
(3) 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 
Inspektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji j i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 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. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót, 
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. Protokoły odbiorów częściowych, 
5. Recepty i ustalenia technologiczne, 
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.). 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa1989-1990. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-01 
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

Kod CPV 45261000-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie montażu budynku użyteczności publicznej „Dom spotkań” w Opawicy, gmina Głubczyce, dz. ewid. Nr 24/4. 
1.2. Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowaniem placu budowy. 
Wymogi ogólne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.) 
1.3. Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

 Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,  

 Zabezpieczenie dróg, wejść, i przejść dla pieszych - użytkowników i innych osób poprzez montaż zadaszeń, 
wykonanie zastaw i siatek zabezpieczających przed upadkiem i spadającymi przedmiotami,  

 Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników,  

 Zapewnienie wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),  

 Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 

  Urządzenie składowisk placu budowy w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych.  

 Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  

 Zapewnienie środków ochrony ppoż. i doraźnej pomocy medycznej,  

 Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów niebezpiecznych,   

 Zapewnienia środków bezpieczeństwa robót na wysokości, 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją ST-00 "Wymagania 
ogólne". Określenia dotyczące rusztowań wg norm: PN-M-47900-1:1996, PN-M-47900-2:1996, Pn-M-479000-3: 1996 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania Ogólne" 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” Inwestor nie narzuca rozwiązań materiałowych w tym zakresie prac. Można 
stosować wszelkie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji stosować następujący sprawny technicznie 
sprzęt: 

– wyciągarki, 

– drabinowe wyciągi pochyłe, 

– dźwigi budowlane, 

– elektronarzędzia ręczne, 

– rusztowania ramowe wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na 
wysokości do 4,5m.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
Sposoby transportu wg PN-M-47000-2: 1996 "Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowań”. Transport 
unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może odbywać się dowolnym 
środkiem transportu. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju. 
Pozostałe warunki transportu zgodnie z ST -00 Wymagania ogólne. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne Wymagania dotyczące obliczeń 
konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma PN-M-47900-2: 19996 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości montażu rusztowań wg PN-M-47900-3. Badania obejmują: 

 części rusztowań,  

 zmontowane rusztowania w całości. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest: m2 - metr kwadratowy 
rusztowań, siatek, folii. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na: sprawdzeniu stanu podłoża, sprawdzeniu posadowienia 
rusztowania, sprawdzeniu siatek konstrukcji rusztowania, sprawdzeniu  stężeń i zakotwień, sprawdzeniu 
zabezpieczeń, określenie odchyłek od pionu,     sprawdzenie urządzeń piorunochronnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy, a także ustawienie i demontaż oraz czas pracy rusztowań, nie 
podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w cenę umowną. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.). 

– Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi 
krajów UE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  

– PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenie, podział i główne Parametry.  
– PN-M-47900-2 Rusztowania metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  
– PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe. Rusztowania ramowe. 

  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST-02 

MONTAŻ BUDYNKU KONTENEROWEGO CAŁKOWICIE WYPOSAŻONEGO 
 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie montażu budynku użyteczności publicznej „Dom spotkań” w Opawicy, gmina 
Głubczyce, dz. ewid. Nr 24/4.  
Obiekt składać się będzie z 4 kompletnych modułów (kontenerów) i zawiera pomieszczenia gospodarcze, 
których funkcja oraz układ został określony w części projektowej. Zmontowanych na przygotowanym 
gotowym fundamencie i stanowiących docelowo jeden budynek; 
Przedmiotem opracowania jest montaż kontenera, wykonanego przez specjalistycznego producenta. 
Zalecane jest aby montaż kontenera został wykonany przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez jego 
producenta. Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacji projektową oraz wytycznymi i 
wymaganiami zapisanymi przez producenta. 
Parametry techniczne wskazane w poniższej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako 
przykładowe, umożliwiające wykonanie kontenera modułowego, kolorystyka zostanie ustalona po 
wyborze oferenta. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robot. 
1.3 Zakres robot objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż kontenerów, które w efekcie finalnym maja stanowić „dom spotkań” mieszkańców miejscowości 
Opawica 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi, 
obowiązującymi polskimi normami i wytycznymi. 
1.4.2 Obiekt kontenerowy, składający się z 4 modułów o normowych wymiarach, który docelowo ma 
pełnić funkcję świetlicy wiejskiej – „domu spotkań”. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot 
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1.5.1 Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1 WYKONANIE I WYPOSAŻENIE MODUŁÓW KONTENEROWYCH 
WYMIARY 
Przybliżone wymiary zewnętrzne modułu 6060x2440x2850mm 1 szt. 
Budynek ma składać się z 4 złożonych samonośnych części, tj.: trzech modułów (kontenerów) i zawiera 
pomieszczenia, których funkcja oraz układ został określony w części projektowej. 
Konstrukcja 
Ściany zewnętrzne: 
Konstrukcja ścian zewnętrznych wykonana z profili stalowych z wypełnieniem konstrukcji płytami 
warstwowymi z wełny mineralnej o grubości min 100 mm, poszycie zewnętrzne stanowi blacha stalowa 
trapezowa ocynkowana, powlekana o grubości min 0.7 mm, poszycie wewnętrzne płyta wiórowa 
laminowana w kolorze ustalonym przez Inwestora. 
Podłoga: 
Konstrukcja podłogi składa się z elementów stalowych zimnogiętych, z wypełnieniem płytami z wełny 
mineralnej o grubości min. 120 mm, dolną warstwę ochronną stanowi blacha o gr. min 0.5 mm 
ocynkowana, konstrukcja osłonięta od góry płyta wiórową o gr 22 mm, z wykończeniem wykładzina 
PCV w kolorze i wzorze ustalonym przez Inwestora, o podwyższonej odporności na ścieranie i 
antypoślizgowość R11, wykładzina przy ścianach wykończona listwą przypodłogową lub poprzez 
systemowe wywinięcie, wykładzina o grubości min 2 mm. 
Dach: 
Konstrukcja wykonana z profili zimnogiętych, z poszyciem zewnętrznym z blachy ocynkowanej 
powlekanej o gr. min 0.70 mm, konstrukcja wypełniona płytami z wełny mineralnej o grubości min. 120 
mm. Poszycie dolne wykonane z płyty wiórowej laminowanej gładkiej w kolorze białym. 
Dach płaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomocą rynny i rury spustowej z 
wyprowadzeniem wody opadowej na teren. 
Zabezpieczenie antykorozyjne: 
Wszystkie elementy stalowe obiektu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie, 
powlekanie bądź zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podkładowymi i nawierzchniowymi) . 
Kolorystyka 
elewacji zostanie określona przez Inwestora, bezpośrednio przed realizacją zamówienia kontenerów. 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (Ukmax=1.30 W/m2K). Wszystkie okna 
rozwierno-uchylne montowane na wysokości 85÷90 cm powyżej podłogi. 
Okna zaopatrzone w rolety antywłamaniowe obsługiwane od wewnątrz pomieszczenia. 
Drzwi wejściowe do poszczególnych pomieszczeń stalowe, izolowane, przeciwwyważeniowe, o 
zwiększonej odporności na włamanie, zaopatrzone kompletnie. Próg zewnętrzny zabezpieczony. 
Wentylacja: 
Wszystkie pomieszczenia zaopatrzyć w kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej, nawiew świeżego 
powietrza zapewnić poprzez kratki wentylacyjne zamontowane ok. 20 cm nad podłogą pomieszczenia, 
kratki zaopatrzyć w żaluzje, lub nawiewniki higrosterowane zamontowane w ościeżnicy okna. 
Instalacja elektryczna "podtynkowa": 
 rozdzielnia główna 1 szt 
 gniazda podwójne w ilości 5 szt. i pojedyncze 5szt 
 oświetlenie rastrowe: lampa 2x36W w ilości - 9 szt. 
 ogrzewanie: elektryczne grzejniki naścienne 2 kW - 4 szt. 
W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie dostawa i montaż kontenerów, w celu scalenia ich w 
budynek składający się z trzech kontenerów 
2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI 
Wykonywaną konstrukcję należy zabezpieczyć zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone 
do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4. Powierzchnię stalową należy 
przygotować do malowania za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie 
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przeznaczone do styku z betonem powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 
8501-1 i pozostawione niemalowane. W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć wszelkie 
oleje i płyny – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylanie. Należy zastosować minimum trzy warstwy 
zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane należy zmyć wodą i osuszyć, a uprzednio 
malowane uszkodzone miejsca naprawić. Ostatnią warstwę należy nałożyć na budowie po zakończeniu 
montażu i spawania. Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy 
tym spełniać wszystkie wymagania producentów farb zawarte z kartach katalogowych wyrobów 
malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem następnej warstwy, 
warunków w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzania powłok. Sposób i warunki przechowywania 
materiałów malarskich winny spełniać wymagania producentów. Podczas wykonywania prac 
malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna 
być niższa niż 5oC. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej 
powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3oC. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie 
niedostępne po montażu winny być pomalowane przed montażem. Powłoki po malowaniu powinny mieć 
jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian 
odcienia. Powłoka powinna pokrywać podłożecałkowicie i bez prześwitów. 
3. ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTAŻU 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do dokumentacji 
technicznej i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Każdy dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów potwierdzających 
wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór kontenerów oraz ewentualne 
zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
4. MONTAŻ KONTENERÓW 
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez producenta 
kontenerów. Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji 
służącej do oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej kąt pomiędzy każdą 
liną a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji i 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
5. TRANSPORT 
Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do 
przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
6. WYKONANIE ROBOT MONTAŻOWYCH 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. Należy zabezpieczyć teren wokół wykonywanych prac, sprawdzić poprawność 
przygotowanych fundamentów, odbezpieczyć mocowania kontenera na pojeździe, zdąć kontener z 
pojazdu, posadowić precyzyjnie na przygotowanych podkładach, fundamentach. Następnie należy 
podłączyć instalacje wewnętrzne z przyłączami. 
Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją producenta. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
 wykonać podwaliny, fundamenty, 
 sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających osie i linie 
odniesienia rzędnych obiektu  porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi 
Połączenia na śruby 
 długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje  nakrętka i łeb 
śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni 
 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru  śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym 
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7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY 
Należy sprawdzić kompletność kontenera w stosunku do zamówienia dokonanego na podstawie 
dokumentacji technicznej, kompletność dokumentów potwierdzających wykonanie przez producenta 
kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamówieniem. Ewentualne uwagi 
inspektora nadzoru należy wpisać do dziennika budowy  
8. ODBIOR KONCOWY 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić poprawność zamontowanego kontenera z dokumentacja i 
warunkami technicznymi.. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale Wymagania Ogólne. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
- dostawę i montaż kompletnego zaplecza boiska sportowego opartego na bazie trzech modułów 
(kontenerów) 
na przygotowanej konstrukcji nośnej do oparcia kontenerów. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-03 
 DWUSPADOWE ZADASZENIE NA KONTENERACH 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie montażu budynku użyteczności publicznej „Dom spotkań” w Opawicy, gmina 
Głubczyce, dz. ewid. Nr 24/4.  
Obiekt składać się będzie z 4 kompletnych modułów (kontenerów) i zawiera pomieszczenia gospodarcze, 
których funkcja oraz układ został określony w części projektowej. Zmontowanych na przygotowanym 
gotowym fundamencie i stanowiących docelowo jeden budynek; 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie zadaszenia nad budynkiem kontenerowym, o konstrukcji 
drewnianej z pokryciem blachą fałdową metalową. 
Parametry techniczne wskazane w poniższej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako 
przykładowe, umożliwiające wykonanie zadaszenia, kolorystyka pokrycia dachu zostanie ustalona po 
wyborze oferenta. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robot. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
 -   montaż podwalin na wierzchu zespołu kontenerów, 
 -   wykonanie prac izolacyjnych,  
 -   montaż konstrukcji dachowej z kratownic deskowych,   
 -   wykonanie łacenia połaci  i usztywnień więźby,                  
 -   przybicie desek podbitki, 
 -    wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji   
     umowy. 
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Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi    
 Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ciesielskich związanych z 
wykonywaniem drewnianych elementów konstrukcyjnych : 

        -   wybranie materiału 
        -   impregnacja drewna 
        -   przycinanie i  dopasowanie elementów 
        -   oraz wszystkie roboty pomocnicze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
1. Harmonogram i kolejność prac ciesielskich 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją budowy. 
3. Świadectwa jakości materiałów przedstawione przez producenta wyszczególnione w   
    dalszej części  opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

2. MATERIAŁY  
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4 

2.2 . Drewno 
        Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami    
        biologicznymi i ogniem.  Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z    
        instrukcją ITB – Instrukcja  techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia   
        drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
        Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i 
        materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów , pleśni  i owadów.     
        Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów   
        impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. 
        Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o 
        wilgotności 12% minimum 2 mm. 
        Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy C24 według następujących norm 
państwowych: 
        – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
        – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i  
        projektowanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-04 
 IZOLACJE PRZECIWDŹWIĘKOWE I TERMICZNE Z WEŁNY MINERALNEJ. 

1.0.  WSTĘP. 

1.1  Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji termicznych stropu nad 
zmontowanym budynkiem kontenerowym w zakresie montażu budynku użyteczności publicznej „Dom spotkań” w 
Opawicy, gmina Głubczyce, dz. ewid. Nr 24/4.  
Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.2  Zakres robót objętych ST. 
W zakres robót wchodzi: 
- Docieplenie poddasza wełną mineralną gr. 10cm. 

2.0. MATERIAŁY. 
2.1,OgóIne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w "Wymaganiach ogólnych.” 
2.2Materiały 
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia 
użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. 
3.SPRZĘT. 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych.” 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu sprzyjającemu skracaniu terminów realizacji robót. 
4. TRANSPORT. 

4.0. Ggólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

4.1.  Pakowanie i magazynowanie materiałów. 
Materiały izolacyjne powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i 
przykrywać starannie brezentem lub folią. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

4.2.  Transport materiałów izolacyjnych. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z wymogami normy. Materiały powinny być pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

5.0 .IZOLACJA AKUSTYCZNA. 

5.0. Wymagania ogólne 
Do izolacji cieplnej można stosować materiały odpowiadające wymaganiom normy państwowej lub na które zostało 
wydane świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

6.0. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST. „Wymaganiach Ogólnych”. 

6.1.  Wy konanie izolacji akustycznej ścian. 
Warstwa izolacji cieplnej powinna równomiernie pokryć powierzchnię, a styki materiałów izolacyjnych powinny do 
siebie przylegać. Nie dopuszcza się braku warstwy izolacyjnej nawet na niewielkim fragmencie powierzchni 
wypełniającej (np. w wyniku wyłamania się kawałka płyty). 

6.2. KontroIa międzyoperacyjna 
Przy wykonywaniu izolacji cieplnej należy przeprowadzić następujące kontrole między operacyj ne: 
-przygotowanie powierzchni do ułożenia warstwy materiału dźwiękoizolacyjnego, 
- prawidłowość ułożenia materiału dźwiękoizolacyjnego, 

7.0. ODBIÓR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

7.2  Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

7.3  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Sprawdzeniu podlega: 

a)  zgodność z dokumentacją techniczną 
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b)  rodzaj zastosowanych materiałów 

c)  prawidłowość wykonania izolacji - sprawdzenie ułożenia, równości, ciągłości i grubości warstwy izolacyjnej. 

7.4  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)  odbiorowi częściowemu technicznemu robót 

b)  odbiorowi końcowemu robót 

7.5  Odbiór częściowy techniczny 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym 
z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót 
izolacyjnych dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.6  Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 

a)  rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami, 

b)  uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

c)  Dziennik budowy ze stosownymi wpisami dokonanymi w trakcie robót, 

d)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów, 

e)  ustalenia technologiczne, 

f)  protokoły odbiorów częściowych technicznych, 

g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych w umowie. 

9.0.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania. 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna PN-EN 13172:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności Informacje techniczne producenta wybranego systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady 1989. Uwaga: 
Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich stosowania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST -05 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
KOD CPV 45261320-3 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 
dachowego z blachy, w zakresie montażu budynku użyteczności publicznej „Dom spotkań” w Opawicy, gmina 
Głubczyce, dz. ewid. Nr 24/4.   
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachowego na zadaszeniu zespołu kontenerów.  
W zakres tych robót wchodzą:  
-wykonanie połaci dachowych z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze uzgodnionym  ze Zleceniodawca   
4.Materiały 
blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,6 mm TR35, 
blachy trapezowe Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
wnormach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
5.Sprzęt 
Sprzęt do wykonywania robót 
− Roboty można wykonać 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. 
6.Transport 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
− samochód skrzyniowy o ładowności 5, 
− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
− ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m.Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 
transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
7.Wykonanie robót 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia,zgodnie z 
wymaganiami PN-B-02361:1999, 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na 
spodzie. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ 
dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości 
spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast 
uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Długość stosowanych blach powinna być nieco 
większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych 
usytuowane tylko nad płatwiami. Przy pochyleniu mniejszym niż 55% w zakładach poprzecznych należy stosować 
uszczelki. W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować 
tylko blachą górną. 
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Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym 
niż 55%. Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę 
z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w 
każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy 
trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest 
wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez 
grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do 
wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej,a na płatwiach pośrednich – co drugi 
grzbiet  
8.Obmiar robót 
Jednostka obmiaru – 1 m2(metr kwadratowy), 1 t (tona) i 1 szt. (sztuka). 
9.Kontrola i odbiór robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi 
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
Pokrycia z blachy 
c) Kontrolą końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PNEN 502:2002, PN-
EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
d) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
Odbiór podkładu 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać 
za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku 
10.Rozliczenie robót 
Zasady płatności za poszczególne roboty regulują warunki kontraktu. 
Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie 
zatwierdzony przez Zamawiającego raport. Zapłata na rzecz Wykonawcy faktur za roboty wykonane przez 
podwykonawców nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy o 
uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych wobec niego. 
11.Dokumenty I odniesienia 
Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania  
I badania techniczne przy odbiorze. 

 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali  

układanych na ciągłym podłożu. 
 

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy  

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
 

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy  

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
 

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy  

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
 

Inne dokumenty i instrukcje 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1:  

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST -06 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
KOD CPV 45261320-3 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru obróbek blacharskich z blachy oraz rynien i rur spustowych w zakresie montażu budynku 
użyteczności publicznej „Dom spotkań” w Opawicy, gmina Głubczyce, dz. ewid. Nr 24/4.   
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych.  
W zakres tych robót wchodzą:  
-wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze uzgodnionym  ze Zleceniodawca   
 1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność zprzedmiarem robót, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem  
2.2. Blacha stosowana do wykonania obróbek blacharskich powlekana w kolorze uzgodnionym   gr. 0,55mm  
2.3. Rynny i rury spustowe istniejące  -  przełożenie  po  ociepleniu  z  pomalowaniem  w kolorze uzgodnionym   ze  
Zleceniodawcą  
3. SPRZĘT I MASZYNY  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu dowolnego sprzętu.  
4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci dachowej  
5.2. Roboty blacharskie z blachy stalowej  powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
5.3. Parapety  wykończyć  okapnikami  bocznymi  zabezpieczającymi  zawilgocenie  ścian  ościeży  oraz  kapinosami   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 Kontroli podlega prawidłowość montażu: zgodność z projektem technicznym i zaleceniami Producenta.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej oraz mb rynny i rury spustowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór końcowy robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem technicznym i SST.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustalą ilość m2 i mb.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 07 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

KOD GŁÓWNY CPV 45400000 – 1 
 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót budowlanych w zakresie montażu budynku użyteczności 
publicznej „Dom spotkań” w Opawicy, gmina Głubczyce, dz. ewid. Nr 24/4.  
1.2. Zakres stosowania ST.-00, jest stosowana jako dokument przetargowy przy   zleceniu realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.1. Tynki wewnętrzne i suche na szkielecie stalowym  wykonane ręcznie. 
1.3.2. Roboty malarskie. 
1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami  
       i normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. w ST „Wymagania ogólne” . Wykonawca 
       robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z  
       Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
    Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
    aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  Wykonawca                     
    uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację  Inżyniera Nadzoru. 
2.1. Tynki wewnętrzne c.-w. - uzupełnienia . 
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno być dokonywane z e składników    odpowiadającym Polskim Normom 
lub Świadectwom ITB. Mieszanka może być         wykonywana na budowie.  Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 
32,5 N. Pochodzenie cementu i jego jakości określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Przewóz 
cementu powinien się odbywać dostosowanymi do tego celu środkami  transportu w warunkach zabezpieczających 
go przed warunkami atmosferycznymi. 
        Piasek  wg PN –79/B-06711 
        Pochodzenie piasku i jego jakość  określona w pełnej charakterystyce   technicznej wykonanej przez producenta 
podlega zatwierdzeniu przez  Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do oceny kruszywa i jego zgodności  
        z ST. Piasek należy w trakcie przewozu i  składowania zabezpieczyć przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi  kruszywami rożnych klas. 
2.5. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna. Wymagania podstawowe. 
Wszelkie materiały do izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach, posiadać 
aprobaty techniczne, być  dopuszczone do stosowania w Polsce. Nie dopuszcza się do stosowania  do robót 
izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie  odpowiadają przedmiotowych norm. Nie należy 
stosować materiałów po okresie  gwarancyjnym. Papa bitumiczna położona na lepiku na podkładzie  betonowym. 
3. Sprzęt. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie   spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w  czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 
4.Transport. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną w 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot. na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone  przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu  wydanymi przez wytwórcę.   
 5. Wykonanie robót. 
           Wykonawca przystępujący do wykonywania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących   właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
     5.1.Tynki wewnętrzne. - kod CPV 45410000-4 
           Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być  ukończone wszystkie roboty stanu surowego. Podłoża 
powinny być  przygotowane w sposób zapewniający najlepszą przyczepność tynku.  Stosowane zaprawy powinny 
odpowiadać odpowiednim wymaganiom norm   przedmiotowych. Przy wykonywaniu zwykłych tynków .           
dwuwarstwowych marka zaprawy przewidziana na następną warstwę powinna być niższa od marki zaprawy 
poprzedniej. 
     5.1.2.Tynki suche. 
Okładziny z płyt należy instalować na ruszcie stalowym po uprzednim ułożeniu izolacji ciepłochronnej i p.wilgociowej. 
płyty układać naprzemiennie unikać stykania się spoin „krzyżowo” (w jednym punkcie może się schodzić 
maksymalnie 3 spoiny. 
6.0 Kontrola jakości robót. 
6.1Tynki wewnętrzne – kontrola obejmuje sprawdzenie wykonania wg zasad: 

- Kąty dwuścienne  utworzone przez te płaszczyzny muszą być kątami prostymi 
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- wygląd powierzchni tynków powinien być równy,  jednolicie gładko zatarty ,nie dopuszcza się 
występowania wyprysków i spęcznień  w tynku spowodowanych obecnością w zaprawie nie zlasowanych cząstek 
wapna i wykwitów w postaci pleśni. 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-08 

W ZAKRESIE WYKONYWANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
Tablice i rozdzielnice elektryczne oraz instalacje elektryczne wewnętrzne 

 
1.WSTĘP. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą: robót budowlanych w zakresie montażu 
budynku użyteczności publicznej „Dom spotkań” w Opawicy, gmina Głubczyce, dz. ewid. Nr 24/4.  
Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
      wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, montażem tablic oraz obwodów 

elektrycznych: 
· Montaż wyposażenia tablic elektrycznych wraz z obudowami 
- Montaż wewnętrznych linii zasilających 
· Montaż obwodów instalacji oświetlenia 
· Montaż obwodów  gniazd wtykowych jednofazowych 
· Montaż osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych 
 
1.4.Okreslenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi   normami. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacja Projektowa, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty  zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.            
 
2.MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiałami są: 
YDY 5x4-6MM2     -wlz 
YDYp 3x1,5mm2 oraz YDYżo 4-5x1,5mm2 - obwody oświetleniowe 
YDYp 3x 1,5mm2 - obwody gniazd wtykowych 1-faz. 
YDYżo 5x2,5mm2 - obwód gniazda 3-faz. 16A 
DY_4-6mm2 – wlz 
Obudowy wnękowe firmy Legrand oraz Hager-do tablic rozdzielczych 
Aparatura rozdzielczo-zabezpieczająca  
Puszki instalacyjne 60 i80 
Oprawy świetlówkowe i żarowe 
Rury winidurowe 
Gniazda 2-bieg. ze stykiem ochronnym 
Włączniki oświetleniowe 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz zestawieniu materiałów, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez inspektora nadzoru. 
 
3.SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 
_ elektronarzędzia ręczne 
- przyrządy pomiarowe do prób i badań po montażowych 
 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4.TRANSPORT. 
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Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 
zasad kodeksu drogowego. Materiały należy zabezpieczyć w czasie 
transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem 
strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15oC. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości, zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć 
przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i 
zdejmować, nie narażając je na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. Środki transportu przewidziane do 
stosowania: 
- samochód dostawczy do 0,5 T 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano -Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robót  powinno być jak określono w specyfikacji, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora. 
Prace przygotowawcze 
Do prac przygotowawczych należy również wykucie wnęk dla tablic rozdzielczych oraz bruzd dla przewodów i kabli. 
Wewnętrzne linie zasilające oraz tablice rozdzielcze. 
W tablicy głównej  należy zabudować wyłącznik  NZM-2/250A z wyzwalaczem XA208-240 AC/DC dla umożliwienia 
wyłączenia obiektu spod napięcia przyciskami p.poż zabudowanymi przy wejściach do obiektu , ochrona 
przepięciowa i układ pomiarowy energii elektrycznej. 
W tablicy głównej należy również zabudować zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilania oraz części obwodów 
odbiorczych zgodnie ze schematem ideowym tablicy TG. Wszystkie tablice rozdzielcze wykonać zgodnie ze 
schematami ideowymi tablic, a wewnętrzne linie zasilające z godnie z rysunkiem . 
Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
Jako źródła światła, większość lamp projektuje się oprawy świetlówkowe z świetlówkami L 18-58W/840 oraz 
oświetlenie żarowe. W pomieszczeniach wymagane jest natężenie oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1. 
Oprawy żarowe wyposażyć w żarówki o mocy 60-100 W.  instalacje wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5mm2.oraz 
YDY 4-5x1,5 mm2 Plan instalacji oraz typy opraw podano na rysunkach. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia elektryczne i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje. 
Kontrola i badania w trakcie robót 

-  zgodności z dokumentacja i przepisami 
-  poprawnego montażu 
-  kompletności wyposażenia 
-  poprawności oznaczenia 
-  braku widocznych uszkodzeń 
-  należytego stanu izolacji 
-  skuteczności ochrony od porażeń 

 
Badania i pomiary pomontażowe.  
 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe na rezystancje izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, 
jak również pomiary rezystancji uziomów i napiec rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące 
badania rozdzielnic. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. 
Jednostką obmiaru jest: szt., m, kpl. 
 
7.OBMIARY. 
 
szt opraw oświetlenia świetlówkowych i żarowych, łączników, gniazd wtykowych, odgałęźników, uchwytów 
uziemiających, aparatury tablicowej,obudów wnękowych tablic, 
m ułożenia kabli , przewodów elektrycznych, rur instalacyjnych i ochronnych, 
kpl złączy kablowych,  
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
_ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót (jeżeli takie 
wystąpiły) 
_ dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
_ dziennik budowy 
_ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
_ protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po montażowych 
_ protokoły pomiarów i badan 
_ świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
 
Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE . 
 
 


