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STWiOR – 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE 
I PRZYGOTOWAWCZE 
 

1.0  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR ) 
Przedmiotem n/n STWIOR  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, demontażowych 
i przygotowawczych w ramach przebudowy konstrukcji części dachu w budynku mieszkalnym przy 
ul. Arciszewskich 23 dla zadania pn. „Projekt przebudowy konstrukcji części dachu w budynku mieszkalnym przy 
ul. Arciszewskich 23 w Gdyni”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIOR  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWIOR  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót dotyczy robót obejmujących: 

a) demontaż istniejącego pokrycia dachowego tj. papa, obróbki blacharskie, 
b) demontaż istniejącej drewnianej konstrukcji dachu tj. deskowanie, krokwie, płatwie, słupy, 
c) wykucie w murze otworów montażowych pod osadzenie elementów konstrukcji podporowej.  

Szczegółowy zakres prac określono w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i przepisami. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWIOR  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.0  MATERIAŁY 

Ewentualne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania robót objętych zakresem z pkt. 1.3 n/n STWIOR  
powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.0 SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z pracami rozbiórkowymi, demontażowymi i pomocniczymi należy stosować: 

– samochody do transportu, 
– piła do cięcia drewna, 
Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych. 
Sprzęt zastosowany do robót rozbiórkowych/demontażu powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4.0  TRANSPORT 

Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku odpadów wywóz do miejsca składowania odpadów, w przypadku materiałów nie będących 
odpadami wywóz do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
 
5.0  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem 
prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego elementu. 
Należy w sposób ciągły prowadzić segregację odpadów w wyznaczonych do tego miejscach/kontenerach. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych 

Prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z zakresem niezbędnym do wykonania zaprojektowanych rozwiązań 
technicznych, określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.3. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz 
wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu 
i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiały z rozbiórki obiektu należą 
do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
W rezultacie robót rozbiórkowych i demontażowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje 
odpadów: 
- 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
- 17 01 02 – Gruz ceglany 
- 17 02 01 – Drewno 
- 17 03 80 – Odpadowa papa 
- 17 04 05 – Żelazo i stal 
- 17 09 04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione niżej 
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla 
zdrowia ludzi. Odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 
 
6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, demontażowych 
i przygotowawczych oraz uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania, a także segregacji 
odpadów. 
 
7.0  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z demontażem/rozbiórką jest: 

- mb (metr bieżący) dla: 

 - rozbiórki orynnowania, 

 - demontażu murłaty, 

- m2 (metr kwadratowy) dla: 

 - rozbiórki pokrycia z papy, 

- rozbiórki elementów więźby dachowej, 

- rozbiórki obróbki z blachy,  

- szt. (sztuka) dla: 

 - demontażu słupów drewnianych, 

- wykucie otworów montażowych. 

- m3 (metr sześcienny) dla: 

 - wywozu odpadów z drewna na składowisko, 

- t (tona) dla: 

 - wywozu odpadów z rozbiórki połaci dachu na składowisko 

 - opłaty za składowanie odpadów na składowisku. 
 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą STWIOR  obejmują: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  odbiór ostateczny. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych i pomocniczych obejmuje rozebranie, demontaż elementów 
określonych w Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania prac budowlano-montażowych wraz 
ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi, w tym ustawienia i czasu pracy rusztowań, sprzętu i urządzeń budowlanych. 
Uwaga: W cenie robót należy uwzględnić ewentualne opłaty związane z przyjęciem odpadu na wysypisko śmieci oraz 
koszty ew. utylizacji. 



 

                                                                                                                                            Str. 5/23 

 

 

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz.U.2013 Nr 62, poz. 628; z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014, poz. 1923). 
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STWiOR – 2 WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 

1.0  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiOR 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy wymagań technicznych oraz procedur 
wykonania, kontroli i odbioru robót wykonawczych  i montażowych elementów stalowych, związanych z realizacją 
inwestycji p.n. „Projekt przebudowy konstrukcji części dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 23 
w Gdyni”. 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i montażem 
elementów nadziemnej konstrukcji stalowej w  zakresie: 

1. wykonanie i montaż konstrukcji podporowych pod elementy konstrukcyjne dachu wraz z pracami 
towarzyszącymi 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w n/n STWiOR dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
i montaż konstrukcji stalowych w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej. 
 

1.4. Podstawowe określenia 

Łączniki montażowe – zestaw śrub, podkładek i nakrętek metrycznych lub wkręty samowiercące do montażu 
elementów stalowych (skręcanie ze sobą). 

Element podporowy – układ elementów stalowych, scalonych ze sobą, stanowiących podparcie dla elementów 
konstrukcyjnych, elementów wyposażenia itp. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

W ramach omawianych robót podstawowym materiałem jest stal profilowa, blachy, płaskowniki i wymagane stalowe 
łączniki montażowe wytwarzane metodami przemysłowymi, dostarczane na budowę w postaci elementów 
warsztatowych lub pojedynczych elementów do wbudowania na montażu. Podstawowym materiałem zabezpieczającym 
są antykorozyjne powłoki malarskie. 
Trwałość elementów stalowych i ich odporność na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych decyduje 
o walorach technicznych i eksploatacyjnych obiektu. Z tego powodu. Wykonawca powinien dołożyć wszelkiej 
staranności przy produkcji i montażu elementów stalowych oraz przy wykonywaniu ich zabezpieczeń. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz przywołanymi normami. 
 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym , rysunkami 
oraz niniejszą STWiOR. 
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
Producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w innym miejscu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Do budowy  należy stosować materiały odpowiadające wymogom określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
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2.2. Zastosowane materiały 

2.2.1. Podstawowe materiały 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

 wyroby gorąco walcowane: S235JR, 

 blachy i płaskowniki: S235JR, 

 łączniki: śruby, nakrętki, podkładki, kotwy iniekcyjne, 

 antykorozyjne systemy malarskie, 

 zaprawa cementowa modyfikowana polimerami (PCC) 

 

2.2.2. Powłokowe materiały antykorozyjne 

Wewnętrzne elementy  stalowe  należy zabezpieczyć antykorozyjnie poliuretanowym zestawem malarskim o trwałości 
do 15 lat zgodnie z normą PN-EN 12944-5, odpowiednim dla środowiska o korozyjności C1, wg PN–EN ISO 12944-2.  
Proponowany system malarski poliuretanowy firmy HEMPEL:  
1) 1x powłoka nawierzchniowa - farba poliuretanowa  Hempathane HS 55610 – gr. 80µm  
Całkowita grubość powłoki malarskiej: 80µm.  
Kolorystyka wierzchniej warstwy RAL 7035. 
W przypadku zastosowania innego systemu malarskiego musi on zapewnić wymagany okres trwałości w przyjętej 
klasie korozyjności środowiska. 
 
2.2.3. Charakterystyka łączników 

Łączniki montażowe, tj. śruby, podkładki, nakrętki, kotwy iniekcyjne powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. 

 

2.2.4. Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami (PCC) 

Do wypełnienia gniazd w murze stosować zaprawę cementową modyfikowaną polimerami (PCC). 

       

3.0. SPRZĘT 

Należy używać sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 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. 
Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod 
robót wykonanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
Ilości oraz rodzaj usprzętowienia placu budowy musi wynikać z ilości oraz intensywności robót przewidywanych do 
realizacji. 
Do aplikacji materiałów powłokowych wyszczególnionych w pkt. 2.2.2 zastosowany sprzęt powinien być zgodny 
z zaleceniami podanymi w kartach technicznych Producentów.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 środek transportowy, 

 wyciąg budowlany, 

 spawarka elektryczna, 

 spalinowa sprężarka powietrza, 

 piaskarnia, 

 drobne, montażowe narzędzia ręczne. 

 

4.0. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 
Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady kodeksu drogowego.  
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane i przewożone zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę/producenta materiałów. 
Konstrukcja stalowa – elementy warsztatowe -  przed wysyłką z wytwórni powinna być odebrana protokolarnie 
i wysyłana w kolejności uzgodnionej z Wykonawcą. 
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Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne środkami transportu przystosowanymi do przewozu 
elementów o gabarytach przyjętych w projekcie. Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym 
wyschnięciu warstwy antykorozyjnej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. 
Drobne elementy jak śruby, itp. powinny być zabezpieczone przed zagubieniem. 
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy: 
-  tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń pod 
działaniem ciężaru własnego, 
- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi 
krawędziami elementów, 
-  przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; zabezpiecza to 
elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczone przed przesuwaniem 
podczas jazdy i uszkodzeniem.  
Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane za pomocą dowolnych 
urządzeń transportowych nie powodujących uszkodzenia tych elementów. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Dobór technologii i etapowania prac nie może wpłynąć na 
pogorszenie stanu wykonanych wcześniej prac na obiekcie oraz powinien minimalizować wpływ czynników 
zewnętrznych na obiekt. 
Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników stosownie do rodzaju robót 
i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy 
resortowe. Zaleca się wykonywanie prac przez osoby mające doświadczenie w technologii stosowanych systemów oraz 
podmioty dysponujące stosownym sprzętem. 
Przed pracami remontowymi należy zabezpieczyć, ew. zdemontować istniejące instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. 
 

5.2. Szczegółowy opis wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie konstrukcji stalowej 

Cięcie stali 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  
 

Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu 
będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności 
zespołów i wykonania połączeń wg normy. 
 

Połączenia spawane 

1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby 
i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm.  

2. Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych  
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

3. Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin, przetopienie grani, wymaganą technologię spawania może 
zalecić Inspektor Nadzoru.  
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4. Zalecenia technologiczne 
-    spoiny sczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
-    wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 
-    natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć   
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

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 (w przypadku śrub z gwintem na części 
długości trzpienia). 
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. 
 

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przygotowanie powierzchni 

Przygotowanie podłoża dla powłok malarskich: powierzchnia stalowa oczyszczona metodą hydro-ścieralną do stopnia 
czystości Sa2½ wg PN-ISO 8501-1, sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 
Jednocześnie powierzchnie i kolejne warstwy powłokowe powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami 
producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemów malarskich. 
Bezpośrednio przed położeniem powłoki gruntującej powierzchnie stalowe należy przedmuchać sprężonym 
powietrzem. 
 

Powłokowe systemy antykorozyjne 

Systemy malarskie wg pkt. 2.2.2. 
 

5.2.4. Montaż konstrukcji stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-2. Elementy konstrukcji 
winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach. Łączniki 
i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą 
uprawnioną do kontroli jakości. 
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 
odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu 
całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych 
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, 
w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta 
elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 
Montaż nowych elementów wraz ze wzmacnianiem oraz podwieszaniem istniejących elementów konstrukcji 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. Kolejność montażu dachowych 
elementów stalowych należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Połączenia elementów stalowych między sobą oraz do elementów żelbetowych wykonywać łącznikami i kotwami 
wg dokumentacji technicznej. 
Powłoki malarskie antykorozyjne wykonać zgodnie z punktem 5.2.3. 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg normy.  
Przygotowane gniazda w murze na konstrukcję stalową wypełnić zaprawą cementową modyfikowaną 
polimerami (PCC). 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiału 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania Robót, objętych niniejszym Kontraktem, muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjom Technicznym, posiadać certyfikaty oraz świadectwa jakości  
i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do przeprowadzenia Kontroli jakości materiałów, po ich dostarczeniu na plac 
budowy, przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny być odnotowane. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Realizacja robót musi być zgodna z wymaganiami 
norm, przepisów oraz ze sztuką inżynierską. Kontrole należy przeprowadzać w czasie całego procesu realizacji robót  
poczynając od momentu dostawy materiałów, aż do ukończenia robót. Wyniki kontroli powinny być odnotwane 
i przekazywane Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Szczególnej kontroli jakości podlegają następujące elementy: 
- zaświadczenia o jakości materiału, 

- sprawdzenie elementów spawanych pod względem przylegania części, 

- złącza spawane (klasa wadliwości), 

- spoiny - sprawdzenie radiologiczne  (klasa wadliwości), 

- przygotowanie konstrukcji do zabezpieczenia przed korozją, 

- zabezpieczenie antykorozyjne, 

- warunki transportu i składowania konstrukcji, 

- wykonanie połączeń na śruby, wkręty, kotwy, 

- wykonanie i montaż konstrukcji , 

- tolerancja wykonania wg.PN-EN 1090-2. 

Jakość konstrukcji powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania  
i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 
System jakości stosowany przez Wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego 
lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za jakość wykonania roboty. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od zapisów STWiOR i Dokumentacji Projektowej zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót określono w wymaganiach ogólnych. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

 dla zakupu, dostawy i montażu elementów stalowych – t (tona)  

 dla przygotowania (czyszczenia i odtłuszczenia) i zabezpieczania antykorozyjnego elementów stalowych – m2 
(metr kwadratowy) 

 dla uzupełnienia otworów montażowych zaprawą typu PCC – dm3 (decymetr sześcienny) 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne i spełniają wymagania 
producentów systemów określone w pkt.5 i 6.  
W celach gwarancyjnych odbioru robót z zastosowaniem gotowych systemów należy dokonać przy udziale 
przedstawiciela producenta systemu 
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8.2. Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje: 

 odbiór częściowy -  robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowane podłoża pod powłoki antykorozyjne 
wraz z samymi powłokami, ocena stanu połączeń spawanych i elementów konstrukcyjnych po oczyszczeniu 
elementów),  

 odbiór końcowy (wszystkie roboty objęte Dokumentacją projektową i ST), 

 odbiór pogwarancyjny,  

 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 protokoły z dokonanych pomiarów i oględzin wymienionych w pkt. 5 i 6. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe wymagania odnośnie warunków płatności określają warunki kontraktu. 
Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, odbiorem 
wykonanych robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonanych robót, dokonaną na podstawie 
pomiarów oraz badań laboratoryjnych. 
 

9.1. Cena wykonania konstrukcji stalowych 

Cena wykonania konstrukcji stalowych obejmuje: 

-przygotowanie konstrukcji w wytwórni 

-transport  konstrukcji, elementów do miejsca montażu 

-przygotowanie stanowiska roboczego 

-przewóz pracowników do stanowiska roboczego 

-zakup i dostawę śrub, nakrętek, podkładek 

-zakup, dostawę i osadzanie kotew iniekcyjnych 

-scalanie konstrukcji 

-montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją 

-wykonanie połączeń styków montażowych 

 

9.2. Cena wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych 

Cena wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych obejmuje: 

-załadunek i wyładunek materiałów, narzędzi i sprzętu pomocniczego na środki transportowe oraz ich transport do 
miejsca wbudowania, 

-ustawianie, przesuwanie i usunięcie drabin i rusztowań, 

-dostarczenie materiałów, 

-przesianie piasku, zapełnienie piaskarni, 

-czyszczenie powierzchni stalowych, 

-odtłuszczanie powierzchni, 

-odkurzanie powierzchni przed malowaniem, 

-malowanie zestawami wg projektu. 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Normy 

Przy realizacji Robót, objętych niniejszą STWiOR, należy stosować postanowienia i zalecenia norm związanych 
tematycznie oraz norm przywołanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, a w szczególności należy 
respektować wymagania poniższych norm: 



 

                                                                                                                                            Str. 12/23 

 

KONSTRUKCJE STALOWE: 

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne 
dotyczące konstrukcji stalowych 

PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

PN-EN10058:2005   Pręty stalowe płaskie walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -- Wymiary i tolerancje 
kształtu i wymiarów 

 
PN-EN10163-3:2006  Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 

uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 3: Kształtowniki 
PN-EN10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco -- 

Tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H -- Wymiary i masy 

PN-EN 10279:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy. 
 
PN-EN 10056-1:2017-03  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Część 1: Wymiary 
PN-EN 10056-2:1998/Ap1: 2003  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja 

kształtu i wymiarów. 
 
PN-EN ISO 4017:2014-09  Części złączne -- Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym – Klasy 

dokładności A i B 
PN-EN ISO 4014:2011  Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 4032:2013-06 Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) - Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 7089:2004  Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności A 
 
PN-EN ISO 8501-1:2008  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -

- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

 
PN-EN ISO 12944-2:2018-02  Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów powłokowych - Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-3:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów powłokowych - Część 3: Zasady projektowania 
PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 
 

PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE 

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków 

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie węzłów 
 

WYKONAWSTWO 

PN-ISO 3443-1÷8:1994 Tolerancje w budownictwie 

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne 
dotyczące konstrukcji stalowych 

 

Uwaga: 

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm, związanych z pracami, nie wymienionych 
w niniejszej Specyfikacji Techniczne. 
 
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, 
należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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STWiOR – 3 WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 
 

1.0 WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) 

Przedmiotem n/n STWIOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej w ramach realizacji 
inwestycji p.n. „Projekt przebudowy konstrukcji części dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 23 
w Gdyni”. 
 
1.2.  Zakres stosowania STWIOR 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.   Zakres robót objętych STWIOR 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
i montaż konstrukcji drewnianej dachu. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej 
dachu. 
 
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i przepisami. 
 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWIOR  i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
2.0     MATERIAŁY 

2.1.    Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym , rysunkami 
oraz niniejszą STWiOR. 
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi Producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. Materiały 
nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w innym 
miejscu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Do budowy  należy stosować materiały 
odpowiadające wymogom określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych. 
 
2.2.    Zastosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wymienionych w pkt. 1.3, objętych niniejszą specyfikacją, są: 

 drewniane elementy konstrukcyjne dachu: słupy 0,16x0,16cm, płatwie 16x20cm i 16x24cm, krokwie 10x24cm,  

 drewniane elementy wykończeniowe: deski połaci dachowej 2,8x15cm, 

 impregnaty do drewna, 

 kotwy wklejane, 

 stalowe łączniki ciesielskie: płaski LP4 (DMX), kątowniki ciesielskie: z przetłoczeniem KP2 (DMX), 

 gwoździe, wkręty, pręty gwintowane, podkładki i nakrętki metryczne, 

 system orynnowania z tworzywa sztucznego: rynny DN 100,  
Drewniane elementy należy wykonać z drewna iglastego, klasy min. C24. 
Stalowe łączniki ciesielskie: łączniki śrubowe (pręty gwintowane, podkładki i nakrętki metryczne) – stal czarna, 
ocynkowana. 
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2.3.    Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed działaniem 
czynników atmosferycznych. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 
W przypadku zawilgocenia wyrobów zabezpieczonych folią ochronną, należy je wysuszyć, usunąć folię ochronną, 
przełożyć przekładkami umożliwiając właściwą wentylację oraz oczyścić ich zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię. 
Maksymalny czas magazynowania nie powinien wynosić dłużej niż 3 m-ce od daty produkcji.  Membranę dachową, 
łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.4.    Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3.0    SPRZĘT 

Do montażu oraz obróbek elementów konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu, który nie spowoduje 
przypadkowego zniszczenia elementów drewnianych. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany 
w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone i z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru 
 
4.0    TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

5.0    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz za wykonywanie robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie wielkości robót 
zgodnie z wymiarami określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do 
kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. Gruz oraz 
wszystkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania Wykonawca zobowiązuje się wywieźć 
i przekazać do utylizacji, na koszt własny. Po wykonaniu robót miejsce pracy należy oczyścić i przygotować do 
odbioru. 
 
5.2.  Technologia wykonania konstrukcji dachu i pokrycia połaci 
Konstrukcję dachu projektuje się jako układ krokwiowo-płatwiowy o konstrukcji drewnianej. Krokwie oparte na 
płatwiach. Płatwie oparte na elementach podporowych wzdłuż ściany wewnętrznej oraz na słupach wzdłuż ściany 
zewnętrznej. Kąt nachylenia dachu ~2º. Połać dachu odeskowana. Należy zachować dystans między drewnianą 
konstrukcją dachu; krokwie, płatwie, słupy, a konstrukcją murowaną min. 1cm.  
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Słup (1) 
Rozwiązania techniczne 
Zaprojektowano drewniane słupy o przekroju 16x16cm, zlokalizowane wzdłuż zewnętrznej ściany. Słupy mocowane do 
podwaliny kątownikiem KP2. 
Rozwiązania materiałowe 
- słup – przekrój 16x16cm, drewno lite iglaste, klasa wytrzymałości C24. 
Uwaga 
Podczas prac remontowych, po demontażu istniejących słupów, należy sprawdzić stan murłaty ściany zewnętrznej 
i w razie potrzeby wymienić odcinkami 60cm. Prawdopodobny przekrój murłaty 14x14cm. Nowe fragmenty murłaty 
układać na przekładce z papy wyłożonej na spodzie belek. Murłatę kotwić do muru na dwie kotwy FIS H 18x130/200K. 

Płatew (2.1.1, 2.1.2) 
Rozwiązania techniczne 
Zaprojektowano wieloprzęsłowe płatwie drewniane o przekroju 16x24cm oparte na elementach podporowych 
(EL1+2xEL2) i łączone ze sobą przegubowo.  
Mocowanie płatwi do elementów podporowych przelotowo za pomocą prętów gwintowanych M12. Łączenie płatwi za 
pomocą łącznika płaskiego LP4.  
W miejscu oparcia krokwi, wierzch płatwi należy fazować do kąta nachylenia krokwi.  
Płatwie na elemencie podporowym (EL1) układać poprzez przekładki z papy lub folii z papy PVC gr. 2mm.  
Rozwiązania materiałowe 
- płatew – przekrój16x24cm, drewno lite iglaste, klasa wytrzymałości C24. 

Płatew (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3) 
Rozwiązania techniczne 
Zaprojektowano jednoprzęsłowe płatwie drewniane o przekroju 16x20cm oparte na słupach (1), łączone ze sobą 
przegubowo. Mocowanie płatwi do słupów za pomocą kątowników z przetłoczeniem KP2. Łączenie płatwi za pomocą 
łącznika płaskiego LP4.  
W miejscu oparcia krokwi, wierzch płatwi należy fazować do kąta nachylenia krokwi.  
Rozwiązania materiałowe 
- płatew – przekrój16x20cm, drewno lite iglaste, klasa wytrzymałości C24. 

Krokiew (3.1, 3.2) 
Rozwiązania techniczne 
Zaprojektowano jednoprzęsłowe krokwie drewniane o przekroju 10x24cm oparte na płatwiach. Mocowanie krokwi do 
płatwi za pomocą kątowników z przetłoczeniem KP2. 
Rozwiązania materiałowe 
- krokiew – przekrój10x24cm, drewno lite iglaste, klasa wytrzymałości C24. 

Deskowanie 
Rozwiązania techniczne 
Zaprojektowano pokrycie dachu z desek o gr. 28mm, układanych na krokwiach. Należy zastosować deski co najmniej 
dwuprzęsłowe. 
Rozwiązania materiałowe 
- deski – gr. 28mm, drewno lite iglaste, klasa wytrzymałości C24. 
 
5.3.  Zabezpieczenie elementów drewnianych 
Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem poprzez impregnowanie drewna metodą 
ciśnieniową. 
 
6.0    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót pod względem zastosowanych materiałów łączników oraz 
dokładności wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
materiałów i wyrobów spełniających warunki PN, posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości, 
certyfikaty. Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i wystawionym atestem. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez Dostawcę, materiał powinien być 
zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. 
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7.0    OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót określono w wymaganiach ogólnych. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 dla wykonania elementów konstrukcyjnych dachu – m3 (metr sześcienny), 

 dla wykonania deskowania połaci dachowej – m2 (metr kwadratowy), 

 dla wymiany murłaty – mb (metr bieżący) 
 

8.0    ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
8.2.  Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych konstrukcji drewnianych.  
Odbiorowi podlega:  

 sposób przygotowania i jakości elementów drewnianych i stalowych,  

 sposób wykonania połączeń konstrukcji węzłów,  

 zabezpieczenie elementów drewnianych i stalowych. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy sprawdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika 
budowy.  
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony i powinien być dokonywany na podstawie aktualnego stanu 
wykonanych robót oraz protokołów z odbiorów częściowych, a także z uwzględnieniem zgodności ich wykonania z DP.  
 
8.3.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór robót obejmuje: 
a) odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu (połączenia ciesielskie konstrukcji w węzłach 
ulegających zakryciu, impregnacja elementów drewnianych i stalowych),  
b) odbiór końcowy (po wykonaniu wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową i STWIOR), 
c) odbiór pogwarancyjny,  
 
9.0    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Szczegółowe wymagania odnośnie warunków płatności określają warunki kontraktu.  

 

9.2.  Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje koszt wykonania konstrukcji pergoli i siedziska ławki, w szczególności: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 cięcie i obróbkę materiału, 

 montaż elementów , 

 impregnacja całych elementów drewnianych jak i ich obrabianych styków, 

 spasowanie połączeń elementów drewnianych, 

 zakup lub wykonanie i montaż elementów łączników ciesielskich, 

 zastosowanie łączników trzpieniowych: gwoździ, wkrętów, śrub lub prętów gwintowanych wg Dokumentacji 
Projektowej, 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie 
z zaleceniami producenta, 

 likwidację stanowiska roboczego, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. 
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10.0   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.  Normy 

PN-EN 1995-1-1:2010P Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

PN-EN 844-3:2002P  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

 

PN-D-94021:2013-10P Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

 

PN-EN 10230-1:2003P  Gwoździe ogólnego przeznaczenia. 

 

PN-M-82509:1984P  Wkręty do drewna. Wymagania i badania. 

 
PN-EN 10142:2003P Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy 
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STWiOR – 4 POKRYCIE DACHU PAPĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE, 
RYNNA 
 

 
1.0  WSTĘP 

 1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR ) 
Przedmiotem n/n STWIOR  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z pokryciem dachu papą, 
obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem dla budynku przy ul. Arciszewskich 23 dla zadania pn. „Projekt 
przebudowy konstrukcji części dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni”.  
 
 1.2  Zakres stosowania STWIOR  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 1.3  Zakres robót objętych STWIOR  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Wykonania i Odbioru Robót dotyczy robót obejmujących 
pokrycie dachu papą nawierzchniową termozgrzewalną modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej grub. 
min. 5.2mm, papą podkładową modyfikowaną SBS, mocowaną mechanicznie do podłoża, wykonanie obróbek 
blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8mm i wykonanie rynien stalowych z blachy cynkowanej. 
 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i przepisami. 
 
 1.5  Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWIOR  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 
przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 
 
 1.6  Informacja o terenie budowy 
 1.6.1  Organizacja robót budowlanych 

Prace prowadzone będą w czynnej obiekcie. Wszelkie materiały pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu 
uzgodnionym z użytkownikiem, a następnie wywieźć na składowisko odpadów. 
 
 1.6.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie 
przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich. 
 
 1.6.3  Ochrona środowiska 

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 
 
 1.6.4  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania 
robotami. 
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.  
Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie. 
Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
 
 1.6.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie określone przez Zamawiającego w porozumieniu 
z wykonawcą oraz administratorem obiektu na etapie przekazywania frontu robót. 
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2.0   MATERIAŁY 
 2.1  Wymagania ogólne 
Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Do wykonania robót należy 
stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym , rysunkami oraz niniejszą STWiOR. 
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości oraz dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi Producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. Materiały 
nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w innym 
miejscu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Do budowy  należy stosować materiały 
odpowiadające wymogom określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych. 
 
 2.2     Zastosowane materiały 
 2.2.1     Blacha stalowa ocynkowana  

Wyroby i obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. 
Grubość  blachy 0,8 mm. Wszystkie  materiały  do  pokryć  dachowych  powinny  być  przechowywane  
i magazynowane  zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
 2.2.2     Papa podkładowa i wierzchniego krycia 

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej grub. min. 5.2mm 
oraz papa podkładowa modyfikowana SBS, mocowana mechanicznie do podłoża. 
 
 2.2.3     Materiały dodatkowe 

Wkręty, masa uszczelniająca, listwa dociskowa, klin styropianowy. Zastosować materiały według zaleceń producenta 
systemu pap i rynnowego. Nie dopuszcza się możliwością mieszania systemów, z wyjątkiem odstępstw dopuszczonych 
przez producenta systemu. Wszystkie w/w materiały powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
3.0       ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i z deklaracja zgodności 
z normą, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać stosownym 
badaniom. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed 
działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej 
w jednej warstwie. 
 
4.0 SPRZĘT 
Należy używać sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 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. Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP. Sprzęt 
używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać 
pod względem typów, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod robót wykonanym przez Wykonawcę, 
a zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Ilości oraz rodzaj usprzętowienia placu budowy musi wynikać z ilości 
oraz intensywności robót przewidywanych do realizacji. Do aplikacji materiałów powłokowych wyszczególnionych 
w pkt. 2.2.2 zastosowany sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych Producentów.  
Roboty dekarskie można wykonać przy użyciu szczotek, wałków, specjalistycznych palników i drobnych, 
montażowych narzędzi ręcznych. 
 
5.0 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady kodeksu drogowego.  
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane i przewożone zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę/producenta materiałów oraz odpowiednich norm. 
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6.0     WYKONANIE ROBÓT 
 6.1  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  Roboty należy 
prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.  Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na 
funkcjonowanie Użytkownika. Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają 
charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów 
techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć dachowych 
temperatura zewnętrzna nie powinna być niższa niż 0oC.  
 
 6.2  Obróbki blacharskie 
Montaż obróbek blacharskich - pasów nad i podrynnowych i rynien wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
grub.0.8mm. Uchwyty rynnowe mocować w odległościach nie większych niż 50cm za pomocą kołków do betonu 
i wkrętów stalowych ocynkowanych. Rynny układać w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych. 
 
 6.3  Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
 6.3.1  Warstwa papy podkładowej 

Jako warstwę podkładową zastosować papę podkładową z asfaltu modyfikowanego SBS o gr. 4,0mm. 
Papa podkładowa układana za pomocą łączników mechanicznych, zgodnych z zaleceniami producenta. Papę układać 
pasami równolegle do okapu. Należy zachować zakład papy o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład 
o szerokości min. 10 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. 
 
 6.3.2  Warstwa papy wierzchniego krycia 

Jako wierzchnią warstwę pokrycia należy zastosować papę zgrzewalną z asfaltu modyfikowanego SBS o gr. 5,2 mm. 
Papę zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakład podłużny powinien mieć szerokość 8-12 cm, a zakład 
poprzeczny szerokość 12-15 cm. W celu prawidłowego zwulkanizowania pap w miejscach zakładów poprzecznych 
należy usunąć z górnej warstwy papy posypkę gruboziarnistą. Prawidłowe zgrzanie zakładów podłużnych 
i poprzecznych polega na zwulkanizowaniu całej powierzchni klejącej zakładów oraz wytopieniu wypływki z masy 
bitumicznej. Wypływka z masy bitumicznej powinna mieć szerokość od 0,5 cm do 1 cm na całej długości zakładów. 
Wypływający asfalt należy pokryć posypką w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia 
ochrony przed promieniowaniem UV.  Wstęgi papy powinny być tak rozmieszczone na połaci dachu aby zakłady 
poprzeczne sąsiednich rzędów pap były względem siebie przesunięte. Rzędy papy nawierzchniowej powinny być 
przesunięte względem rzędów papy podkładowej o połowę szerokości wstęgi papy. W celu uniknięcia zgrubień na 
zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45° narożnika znajdującego się na spodzie zakładu. 
Uwaga - Obróbki elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej z pionową) należy wykonać 
w układzie dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jedną z warstw papę polimerowo-asfaltową na osnowie 
z  włókniny poliestrowej lub w układzie jednowarstwowym, stosując papę polimerowo-asfaltową oraz listwę mocującą 
z blachy ocynkowanej. 
 
7.0     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 7.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz robót. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymogom norm określającym procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca 
 
 7.2  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a na zlecenie Inspektora 
Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
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 7.3  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. 
 
 7.4  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. 
 
 7.5  Certyfikaty i deklaracje 
Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów: deklaracje zgodności WE, 
wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE), wydaną 
przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE) -  dla wyrobów 
określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą 
techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym), oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 
budowlanym. Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
8.0     ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Wymagania ogólne 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne i spełniają wymagania 
producentów systemów określone w pkt.5 i 6.  W celach gwarancyjnych odbioru robót z zastosowaniem gotowych 
systemów należy dokonać przy udziale przedstawiciela producenta systemu. Podstawą odbioru robót budowlanych, 
polegających na robotach dekarskich powinny stanowić następujące dokumenty : 
- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły z dokonanych pomiarów i oględzin wymienionych w pkt. 5 i 6. 
 
 8.2  Odbiór robót  
 8.2.1  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 Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający. 
 
 8.2.2  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 Inwestorskiego. 
 
 8.2.3  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową 
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, 
gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
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bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
 8.3  Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 
- kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla  wyrobów nie objętych certyfikacją 
na znak bezpieczeństwa, 
- atest PZH, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- rysunki i szkice powykonawcze 
W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie 
uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania 
z dokumentacją przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień. 
 
9.0     OBMIAR ROBÓT 
 9.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określono w wymaganiach ogólnych. 
 
 9.2  Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiaru są: 

- m (metr bieżący) dla: 

 - wykonania orynnowania, 

- montażu listwy dociskowej, 

- m2 (metr kwadratowy) dla: 

 - pokrycia dachu papą, 

- wykonania deski okapowej, 

- montażu klinu styropianowego, 

- m3 (metr sześcienny) dla: 

 - wykonania podlewek, 

- t (tona) dla: 

 - obróbek blacharskich. 

 
10.0       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe wymagania odnośnie warunków płatności określają warunki kontraktu. 
Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, odbiorem 
wykonanych robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonanych robót, dokonaną na podstawie 
pomiarów oraz badań laboratoryjnych. 
 
11.0       ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA 
 11.1  Zabezpieczenie terenu robót 
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem osób 
trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest 
ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w cenę kontraktową. 
 
 11.2  Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej odległości od niej, 
wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami lub gazami, możliwością powstania pożaru. 
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 11.3  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach 
prowadzenia prac. 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. 
 
 11.4  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez 
Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń 
wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 11.5  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez 
Wykonawcę – uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
12.0      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 12.1  Przepisy podstawowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C.Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. 
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004. 
 
 12.2  Normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

 PN-B-94701:1999 - Dachy 

 PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

 PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze  

 PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 

 PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm, związanych z pracami, nie wymienionych 
w niniejszej Specyfikacji Techniczne. 
 
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, 
należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 

  
 


