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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Wykonanie napraw dekarskich w gminnych budynkach mieszkalnych będących w zasobach 
ZBiLK  

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z naprawą dachów w nw. budynkach: 

a) Budynki mieszkalne 
1) ul. Chwarznieńska 20/2 – położenie papy, wymiana obróbek blacharskich  
2) ul. Dembińskiego 14/3a – położenie papy, montaż rynien, rury spustowej, 

obróbek blacharskich 
3) ul. Halicka 6/1 – położenie papy, uszczelnienie obróbek blacharskich 
4) ul. Pucka 100a – wymiana rynien, rur spustowych i opierzenia dachu 
5) ul. Spacerowa 14/1 – naprawy rynien 
6) ul. Wachowiaka 47 – naprawa podbitki 
7) ul. Waszyngtona 28/10 – prace tynkarskie, uszczelnienie obróbek 

blacharskich, wymiana uszkodzonych elementów blacharskich 
8) ul. Wąska 36/1 – wymiana części obróbek blacharskich i uszczelnienie 

istniejących 
9) ul. Widna 10d/24 – położenie papy termozgrzewalnej 
10) ul. Wiśniewskiego 11/5 – uzupełnienie obróbek blacharskich, położenie papy 
11) ul. Żeglarzy 7/1 – wymiana obróbek blacharskich 
12) ul. Żeglarzy 7/40 – położenie papy 

b) Budynki użytkowe 

1) ul. Morska 89 – jednokondygnacyjny łącznik między ul. Morską 89 a  

ul. Morską 91 – położenie papy, uszczelnienie obróbek blacharskich 

2) ul. Śląska 51 – garaż nr 7 – położenie papy, montaż opierzenia dachu  

3) ul. Świętojańska 118a – położenie papy, montaż obróbek blacharskich, koszy 

zlewowych i rur spustowych, likwidacja ubytków w tynku 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują prace związane z wykonaniem robót budowlanych związanych z naprawą 
pokrycia dachu, w tym: 
– zabezpieczenie stropu budynku przed zniszczeniem i przed opadami deszczu 
– demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy  
– ułożenie papy termozgrzewalnej 
– wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu 
– ułożenie rynien i rur spustowych. 
– wywóz i utylizacja odpadów 
– uporządkowanie terenu 
1.3. Opis robót do wykonania 
Wykonać nowe obróbki blacharskie dachu z blachy powlekanej; rynny i rury spustowe – z 
blachy. Kominy ponad dachem oraz podbitkę okapową obłożyć blachą powlekaną. Pokrycie 
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dachu i wszystkie obróbki wykonać z blachy powlekanej o grubości minimum 0,5mm. Ułożyć 
papę termozgrzewalną o grubości 5,2 mm. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Po wykonaniu pokrycia z papy, rynien, rur spustowych i nowych obróbek blacharskich 
uzupełnić należy i ustawienia rynien należy wywieźć i zutylizować gruz z rozbiórek. 
Zabezpieczenie dachu przed deszczem, utrzymanie porządku na placu budowy i uprzątnięcie 
terenu po wykonanych robotach itp. leży po stronie Wykonawcy.  
1.4. Informacje o terenie budowy: 
– prace będą wykonywane w lokalizacjach podanych w pk. 1.1  
– Ze względu na fakt że roboty będą wykonywane na terenie „czynnego obiektu” przy 
organizacji wykonania robót należy uwzględnić: 
. ochronę środowiska, 
c. zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy osób pracujących i tych nie związanych z 
wykonywanymi robotami, 
d. zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynku osób w nim pracujących, 
e. ogrodzenie terenu budowy, 
f. organizację zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
– Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W gestii Zamawiającego będzie 
zgłoszenie, w ustawowym terminie właściwemu organowi administracji architektoniczno- 
budowlanej, przystąpienia do robót budowlanych. 
– Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
przedmiarem 
robót, formularzem kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
– Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
– Zamawiający protokólarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
 
2. NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 
CPV 45000000-7 -Roboty budowlane. 
CPV 45261910-6 – Naprawa dachów 
CPV 45261320-3 – Kładzenie okładzin 
CPV 45261300-7 – Kładzenie zaprawy i rynien 
CPV 45262120-8 -Wznoszenie rusztowań. 
CPV 45110000-1 -Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze. 
CPV 45111220-6 -Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 
3. OGÓŁNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT: 
a) Roboty budowlane muszą być prowadzone z należytą starannością, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepisów BHP 
podczas wykonywania robót. 
b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty powinny 
być wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót objętych ST i 
wytycznymi producentów zastosowanych materiałów. 
c) Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 
budowy i jeden egzemplarz ST. 
 
4. ZGODNOŚĆ ROBÓT. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
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choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją przedmiarową i ST. Wielkości 
określone w przedmiarze i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji określonego w odpowiednich normach.  
W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne z przedmiarem 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze itp. 
W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do: 
a) wygrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
b) właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
c) utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie 
wywozu materiałów z rozbiórek. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w umowną cenę przetargową. 
 
6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot 
Wykonawca będzie podejmować 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 społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy. 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. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
8. OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ. 
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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 Przedstawiciela Zamawiającego, Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać z wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
10. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
11. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020r. poz.1333, 2127, 2320 i z 2021r. 
poz. 11, 234, 282, 784) 
- Ustawa o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 100 poz.1085) 
- Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003. nr. 47, poz.401) 
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 
- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Pion Techniczny ZBiLK 


