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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachowego z płyt azbesto-cementowych na 
pokrycie z blachodachówki wraz z impregnacją drewnianych wiązarów dachowych na 
budynku mechanizacji Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Trzciance 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część dokumentów 
przetargowych i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót ujętych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty postępowaniem przetargowym określa obowiązujący przedmiar robót na 
podstawie, którego należy przygotować kosztorys przetargowy i ewentualny zakres robót 
dodatkowych wyznaczony przez Zamawiającego protokółem konieczności wykonania tych 
prac. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i 
poleceniami Zamawiającego.  
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  1 
egz.specyfikacji technicznej.  
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przetargowa dokumentacja projektowa będzie zawierać : 
*przedmiary robót 
*kosztorys budowlany 
*specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.4.3. Zgodność robót ze  ST 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kosztorysie,  o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze ST. 
Dane określone 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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na 
niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.4.5. 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 
Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
*lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
*środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru itp. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach 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. 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie budowy i zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i innych 
urządzeń na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia takich robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
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bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania podstawowe 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są : 
           * wyroby właściwie oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą 
techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność 
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest 
Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury 
oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie 
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
           * wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 
Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób 
spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w 
aprobatach technicznych orazwłaściwych przepisach  i dokumentach technicznych.  
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki 
akredytowane. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym 
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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3.  SPRZĘT 
 
W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp.Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca dostarczy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
 Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby 
zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie 
powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy 
do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne 
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji 
prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 
budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
koszt Wykonawcy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący 
wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości. 
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6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego 
Dla zapewnienia wykonania robót zgodnie z umową i specyfikacją techniczną 
Zamawiającemu zapewniona będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający zezwoli na użycie materiałów zgodnych z punktem 2.1. niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Podstawowym obowiązującym dokumentem prawnym podczas wykonywania prac - do końca 
okresu gwarancyjnego określonego w umowie jest dziennik budowy. Odpowiedzialność za 
jego prowadzenie spoczywa na Wykonawcy. Sposób prowadzenia dziennika budowy 
określają stosowne przepisy prawa budowlanego. 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 

6.5.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Sporządzany będzie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze 
robót. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykraczających poza zakres prac 
wymienionych w przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. O zakresie obmierzonych robót i o 
terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
 
7.2  Zasady określania ilości materiałów 
Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów 
rzeczowych zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych. 
 
7.3  Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie 
wykonanych prac. 
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8 .  ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru . 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.3Odbiór końcowy robót 
8.3.1  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku gdy 
roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 
8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty : 
- dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o gotowości do odbioru 
- protokóły odbioru robót zanikających 
- protokóły badań 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
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8.4Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3 „odbiór końcowy robót”. 
 

9. ROZLICZENIE 
 

Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu wszystkich prac mających na celu zrealizowanie 
powierzonego zadania zgodnie z umową. 
W rozliczeniu zostaną uwzględnione roboty dodatkowe nieprzewidziane na etapie 
projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót, na podstawie których 
sporządzono protokół konieczności. Wartość tych robót określać będzie sprawdzony przez 
inspektora nadzoru kosztorys na roboty dodatkowe sporządzony w oparciu o ceny 
jednostkowe kosztorysu ofertowego lub stawek kalkulacyjnych R,M,S takich samych jak 
użytych w kosztorysie ofertowym. 
 

10. PŁATNOŚĆ 
 
Podstawą płatności jest wystawiona na Zamawiającego faktura wraz z załącznikiem w postaci 
protokółu odbioru robót potwierdzającego: 
1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 

wynikła w trakcie realizacji zadania. 
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA (dokumenty będące podstawą do wykonania 
 robót budowlanych) 
 

11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 
11.2 Przedmiar robót 
11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 
11.4 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów  
11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 
11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 
producentów 
11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 
Przeciwpożarowej. 
 
 
 
 


