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Kod CPV 45000000    Roboty Budowlane 

            Wymagania ogólne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania Remont pokrycia dachu w łupku Kaplicy 
grobowej Rodziny Pospiszil na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie, działka Nr 1 / 2. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (ST) 
 

Kod CPV  Opis robót  
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty  
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych  
45261320-3  Kładzenie rynien  
45261214-7  Kładzenie dachów bitumicznych  
45261900-3  Usługi napraw i konserwacji dachów  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
Obiekcie budowlanym  
należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
Budynku 
należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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Pozwoleniu na budowę 
należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacji budowy  
należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacji powykonawczej 
należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Terenie zamkniętym 
należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
Aprobacie technicznej 
należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
 
Właściwym organie 
należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 
8. 
 
Wyrobie budowlanym 
należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Organie samorządu zawodowego 
należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 
42 z późn. zm.). 
 
Obszarze oddziaływania obiektu 
należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 
 
Opłacie 
należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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Drodze tymczasowej (montażowej)  
należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
 
Dzienniku budowy 
należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. , 
 
Kierowniku budowy  
osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Rejestrze obmiarów 
należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
Laboratorium 
należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
 
Materiałach  
należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Odpowiedniej zgodności  
należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone –z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Poleceniu Inspektora nadzoru  
należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Projektancie  
należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Rekultywacji 
należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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Części obiektu lub etapie wykonania 
należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
Ustaleniach technicznych 
należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
Grupach, klasach, kategoriach robót 
należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 
r., z późn. zm.). 
 
Inspektorze nadzoru inwestorskiego  
osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 
 
Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)  
opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca 
rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 
Istotnych wymaganiach 
oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
Normach europejskich 
oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
Przedmiarze robót  
to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 
Robocie podstawowej 
minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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Wspólnym Słowniku Zamówień  
jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
Zarządzającym realizacją umowy 
jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót .i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. / część nieużytkowa poddasza i określi harmonogram udostępniania pokoi /. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, — dostarczoną przez Zamawiającego, 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy 
b) 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. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZj), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel i laboratorium. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje , 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, . 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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[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 prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie przetargowym 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót ulegających zakryciu 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), pozostałe 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych 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 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W 
toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 
2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, póz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 l póz. 627 z późn. 
zm.). 
i - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, póz. 2086). 
 
9.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, póz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, póz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie i szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, póz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042). 
 
9.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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Kod CPV 45 260000-7   Roboty w zakresie wykonania  

       pokryć dachowych  
 

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, które zostaną wykonane w 
wyniku prowadzonych robót budowlanych przy remoncie dachu kaplicy grobowej Rodziny 
Pospiszil na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie, działka Nr 1 / 2, obręb 7 Chojnów. 
 
Opis obiektu 
Kaplica położona jest na działce nr 1/2, w obrębie 7 Chojnowa, na terenie Cmentarza 
Komunalnego. Lokalizacja nieco peryferyjna, na zewnątrz murów głównej części cmentarza, 
nieopodal północno-zachodniego narożniku tych murów. Dostęp do kaplicy również 
niezaakcentowany, od strony sąsiedniej alejki pieszej. Z tyłu teren ograniczony spadkiem 
stromej skarpy do drogi krajowej Chojnów-Złotoryja. 
Budowla została wzniesiona w latach 80-tych XIX wieku w stylu neogotyckim, jako miejsce 
pochówku dla rodziny Pospiszil. W zasadzie obiekt należałoby zakwalifikować jako mauzoleum, 
gdyż w wyposażeniu nigdy nie posiadał ołtarza. Przyjęło się jednak określenie kaplica grobowa i 
tym terminem posługuje się niniejsze opracowanie. 
Kaplica na planie prostokąta, powiększonego o boczne aneksy, całość o wymiarach w rzucie 
6,30 x 8,04 m. Główna część nakryta wyższym dachem dwuspadowym, zamkniętym 
szczytowymi połaciami dachu. Nieco niższe boczne skrzydła nakryto dachami dwuspadowymi 
ustawionymi prostopadle, tworząc plan krzyża. Wejście do wnętrza prowadzi przez dwie 
ostrołukowe arkady, podparte na środku kolumną koryncką. Przejście zamknięto ażurowymi 
kratami. Wnętrze przykryto sklepieniem krzyżowym o delikatnych żebrach spływających na 
wsporniki z motywami roślinnymi. W ścianie na osi wejścia pozostały trzy ostrołukowe płyciny na 
tablice inskrypcyjne, tablice nie zachowały się. 
Pod kaplicą znajduje się obszerna krypta. Na środku posadzki przyziemia pozostawiono duży 
prostokątny otwór wykorzystywany w czasie pochówku, który zasłania płyta oparta na 
profilowanym obramieniu. Zejście do krypty umieszczono dodatkowo w bocznym aneksie. 
Pomieszczenie krypty posiada sklepienie łukowe odcinkowe wzmocnionym łękami, w środkowej 
części – obszar otworu, sklepienie w układzie prostopadłym. Boczna nisza sklepiona 
ostrołukowo. Zarówno ściany jak i sklepienia wykonane z materiału jednorodnego – cegły 
klinkierowej. 
Elewację kaplicy wykończono cegłą klinkierową. Na narożach części wyższej znajdują się 
przypory, pod gzymsem biegnie fryz kratowy. Fasada wejściowa ma układ dwudzielnego portyku 
z kolumną na osi i wspornikami po bokach, na których opierają się ostrołukowe łęki zakończone 
wysokimi wimpergami z blendą rozetową na środku i czołgankami na gzymsie. Zwieńczenia 
szczytów – sterczyny, zostały utrącone. 
Dach kryty łupkiem kamiennym, kalenica posiada ozdobny grzebień żelazny z dwoma szpicami 
narożnymi, stanowiący również element instalacji odgromowej. 
Obiekt nie posiada odwodnienia deszczowego, ani instalacji wewnętrznych. 
Kaplica znajduje się w wykazie obiektów zabytkowych  l.p.14 i zgodnie z ustawą o ochronie dóbr 
kultury podlega ochronie prawnej. 
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Lokalizacja zgodna jest z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chojnowa dla terenu oznaczonego symbolem 224 ZC  - szczegółowe ustalenia w wypisie 
z tekstu planu. 

 
Dane ogólne 
§ powierzchnia zabudowy  39,70 m2 
§ powierzchnia całkowita  73,45 m2 
§ powierzchnia użytkowa  45,15 m2 
§ kubatura  331,00 m3 
§ długość/szerokość  (wymiary zewnętrzne w przyziemiu) 6,30 x 8,04 m 
§ wysokość kalenicy (od poziomu ±0,00)   8,42 m 
 

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót pokryciowych wynikających z zakresu prac przewidzianych w 
projekcie budowlanym budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót.  

1.3.Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem pokrycia dachowego.  
 
Roboty rozbiórkowe 

q rozebranie prowizorycznych zabezpieczeń pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej 
q demontaż ozdobnych elementów ślusarki – grzebień kalenicy, szpice narożne, 

pozostałość instalacji odgromowej 
q rozbiórka pokrycia łupkowego 
q demontaż wyłazu dachowego i obróbek blacharskich koszy i zabezpieczających 

wimpergi i sterczyny 
q rozebranie całości poszycia dachowego z desek 
q usunięcie elementów konstrukcyjnych więźby nie nadających się do użytku – ocenę 

wymiany całych elementów lub ich części zaleca się przeprowadzić po uprzedniej 
rozbiórce poszycia z desek 

q rozbiórka uszkodzonych fragmentów gzymsu 
q oczyszczenie górnej powierzchni sklepienia 

 
Roboty naprawcze 

q przemurowanie i odtworzenie uszkodzonych fragmentów gzymsu z cegły klinkierowej 
q odgrzybianie odcinków ścian (przy belkowaniach) i górnej powierzchni sklepienia 
q wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej – w formie odtworzeniowej, w 

zależności od stanu zachowania 
q zaimpregnowanie całości konstrukcji dachu 
q wykonanie poszycia z desek z tarcicy drewnianej grub. 28 mm 
q położenie warstwy izolacyjnej z papy podkładowej na welonie (p. P/64 Izolacja Jarocin) 
q wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm – koszy, rynienek 

odpływowych. Odtworzenie brakującego kominka wentylacyjnego i pokrywy wyłazu 
dachowego. 
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q pokrycie dachu łupkiem istniejącym, odzyskanym oraz uzupełnienie krycia nowym 
materiałem 

q z uwagi na niewystarczającą ilość istniejących płytek krawędziowych - braki i 
uszkodzenia elementów, wykonać pozostałe krawędzie narożne za pomocą obróbki z 
blachy cynkowej 

q montaż metalowych elementów ozdobnych (istniejących – poddanych naprawie lub 
odtworzonych) -  i instalacji odgromowej  

q montaż odtworzonych elementów kamieniarki z piaskowca 
 

1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w PN-ISO 7607-1 
„Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w 
umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych i Wymaganiach ogólnych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w  Wymaganiach ogólnych.  
 
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
przez inne materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej.  
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Wymaganiach ogólnych.  
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument.  
 
2.2. Tafle łupkowe do pokryć dachowych z załączonym i potwierdzone przez dostawcę materiału 
-certyfikat badań złoża łupka 
-deklaracja zgodności z EN 12326 na łupek dachowy z datą i ilością 
1. Tafle łupkowe grafitowe o wym 60cm x 30cm 
2. Tafle łupkowe bordowe o wym 60cm x 30 cm 
3. Tafle łupkowe grafitowe o wym 30cm x 20cm 
materiały pomocnicze muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta 
dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.3. Do mocowania cynkowane ogniowo kute gwoździe łupkowe ,gwoździe z pierścieniami 
samoblokującymi, sztyfty łupkowe, łupkowe sztyfty gwintowane z stali nierdzewnej lub wkręty 
łupkowe z stali nierdzewnej 
 
2.4. Tarcica drewniana gr 28-32 mm i szer 120mm-200mm 
 
2.5.Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę. 
Wyroby do pokryć łupkiem mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w -certyfikat badań złoża łupka 
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-deklaracja zgodności z EN 12326 na łupek dachowy 
- są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, wskazane 
odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać 
między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodpomości dachówek), 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Świadectwo Aprobata Techniczna w powiązaniu z dostawą. Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót pokrywczych łupkiem wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.6 Magazynowanie. 
Wszystkie wyroby do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm przechowuje się na placach 
składowych wygrodzonych, wyrównanych utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z 
odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w 
stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na 
paletach. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. Roboty 
można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę 
gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie 
wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. 
 
4. TRANSPORT  
Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy 
przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transporcie należy stosować: kliny, rozpory l bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w 
trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty 
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Do wykonywania robót pokrywczych taflami łupkowymi można przystąpić po przygotowaniu i 
kontroli podkładu pod pokrycie/papa izolacyjna /. Ponadto roboty pokrywcze mogą być 
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu  
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5.2. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z tafli łupkowych 
Podkład pod pokrycie z tafli łupkowych stanowią odeskowanie przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem. 
 
5.3. warunki prowadzenia robót pokrywczych taflami łupkowymi 
Krycie taflami łupkowymi na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. 
 
Opis przebiegu prac remontowych 
a/ Roboty rozbiórkowe przeprowadzać ze szczególną starannością i dbałością o elementy 
odzyskane. Demontaż istniejącego pokrycia wymaga wielkiej ostrożności by zminimalizować 
możliwość uszkodzeń płytek łupka. 
b/ Roboty murowe w zakresie oczyszczenia powierzchni wykonywać na sucho, następnie 
powierzchnię muru i sklepienia zagruntować środkiem grzybobójczym. 
c/ Uzupełnienie i odtworzenie fragmentu gzymsu wykonać z kształtowych cegieł klinkierowych 
na zaprawie M5 z wyspoinowaniem wklęsłym. 
d/ Więźba dachowa 
Elementy wymieniane w całości i uzupełniane wykonać z drewna tartacznego klasy K27 w 
stanie suchym. Połączenia elementów wykonywać z zachowaniem zasad sztuki ciesielskiej, 
pomocniczo stosować połączenia śrubowe i na gwoździe. Belkowanie mające oparcie 
bezpośrednio na murze izolować przekładką z papy asfaltowej. 
Do ochrony drewna zastosować środki podwójną rolę grzybo- i owadobójcze metodą 
smarowania. Szacuje się, że 29 % elementów konstrukcyjnych zostało uszkodzonych lub 
całkowicie zniszczonych. Pozostałe znajdują się w dobrym stanie i możliwe jest ich 
wykorzystanie. Na rysunkach inwentaryzacji zaznaczono elementy drewniane porażone lub 
uszkodzone, jednak ostateczna decyzja, co do wymiany tych elementów, może być podjęta na 
budowie. Dodatkowe szczegóły remontu więźby w projekcie części konstrukcyjnej i ocenie 
technicznej. 
e/ Pokrycie dachu 
Wykonać pełne poszycie dachu z desek z tarcicy drewnianej grub. 28 mm, które również 
zabezpieczyć poprzez impregnację odpowiednimi środkami. Izolację wykonać z papy 
podkładowej na welonie np. P/64 mocowanej gwoździami ocynkowanymi. 
Obróbki blacharskie koszy i rynienek odpływowych (przy ozdobnych elementach kamieniarki) 
wykonać z blachy cynkowej grub. 0,6 mm. Odtworzenie brakującego kominka wentylacyjnego 
krypty wykonać na podstawie istniejących elementów. 
Projektuje się pokrycie dachu łupkiem istniejącym, odzyskanym oraz uzupełnienie krycia nowym 
materiałem. Proponuje się wykorzystanie łupka istniejącego do krycia głównych połaci i jednego 
z dachów bocznych – w ten sposób wykorzystany zostanie materiał jednorodny. W tych 
częściach dachu wykorzystać również zachowane elementy płytek kalenicowo-krawędziowych. 
W obiekcie zastosowano krycie pierwotne – prostokątne podwójne na głównych polach, pasy 
krawędziowe w łuskę. Istniejące płytki łupkowe mają następujące wymiary:  50x25x0,4 cm, 
35x18x0,4 cm, natomiast płytki kalenicowe z krawędziami zwieńczającymi w formie przylgi są 
szerokości 14 cm, grub. 0,8 cm i o różnej długości. Łupek mocowany na gwoździe ocynkowane. 
Drugi boczny dach należy pokryć łupkiem nowym o wymiarach i w kolorze zbliżonych do 
istniejącego. Zauważa się, że może być trudność z nabyciem płytek krawędziowych, dlatego 
alternatywnie zastosowano wykonanie tego elementu uzupełniającego z blachy cynkowej 
ukształtowanej w formie rąbka stojącego – rozwiązanie szczegółu przedstawiono w części 
graficznej. 
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Istniejące płytki łupkowe przed powtórnym użyciem należy oczyścić z nalotu i śladów glonów. 
f/ Ślusarka dachowa 
Wykorzystane zostaną zachowane elementy dekoracyjne – grzebień kalenicowy i szpice (iglice) 
narożnikowe z kulami, po dokonaniu uprzedniej renowacji i naprawie. Całość dokładnie oczyścić 
z rdzy, najkorzystniej metodą piaskowania, aż do uzyskania czystego lica elementów stalowych. 
Następnie malować farbą epoksydową antykorozyjną i wykończyć poprzez pomalowanie farbą w 
kolorze grafitowym półmatową. 
g/ Elementy kamieniarki 
W obiekcie nie zachowały się ozdobne elementy zwieńczające z piaskowca. Do odtworzenia 
sterczyn ostrosłupowych wykorzystano fotografie z roku 1999, na których to jeden z elementów 
jeszcze istniał. Zakończenia wimpergów zaprojektowano wykorzystując ogólnie znane zasady 
dla tych elementów.  
Elementy kamieniarki należy wykonać z piaskowca, mocować na trzpieniu stalowym z użyciem 
kleju. 
h/ Instalacja odgromowa 
Pierwotnie obiekt wyposażony był w instalację odgromową, która zachowała się w stanie 
niekompletnym. Obecnie zaprojektowano wykorzystanie istniejących metalowych elementów 
ozdobnych dachu i włączenie ich do nowej instalacji. Szczegóły w projekcie części elektrycznej. 
 
5.4. Opis prac remontowych do wykonania w kolejnym etapie 
§ wykarczowanie pozostałości pni i korzeni drzew, rosnących bezpośrednio przy obiekcie 
§ teren wokół kaplicy wymaga reprofilacji dla odprowadzenia wód opadowych na zewnątrz od 

ścian zewnętrznych. Obiekt nie posiadał orynnowania i obecnie też nie przewiduje się jego 
wprowadzania, wskazane jednak byłoby wykonanie opasek żwirowych z drenażem 
odprowadzającym wody opadowe na zewnątrz skarpy. 

§ wykonać naprawę elewacji klinkierowej uzupełnienia brakujących elementów cegły. Ocenić 
czy spękania pionowe przypór nie pogłębiają się. Jeżeli są stabilne, to można dokonać 
wypełnienia szczelin odpowiednimi masami renowacyjnymi.  

§ uzupełnienia posadzki marmurowej przyziemia kaplicy i ustabilizowanie schodów 
zewnętrznych 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć taflami łupkowymi 
a) taflami łupkowymi powinny być ułożone prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (2 mm na 
długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu, 
c/ Dolne brzegi dachówek rzędu sprawdzającego za pomocą sznura , nie powinny wykazywać 
odchyleń od łinii sznura większych niż ±10 mm, 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte blachą ołowianą zachodzącymi jeden na 
drugi na około 12-14 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie 
stanowią inaczej, 
e) Linia kalenicy i grzbietu powinna tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy 
sprawdzeniu łatanie powinny nie przekraczać ±10 mm. 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywa z blachy ołowianej, 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte papą termozgrzewalną . 
h) Obróbki blacharskie. powinny być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. 
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Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych taflami łupkowymi  
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych taflami łupkowymi należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) izolacja dachu. I obróbki blacharskie 
 
Badania materiałów. 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami. 
Zakres i warunki wykonywania badań. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych , w szczególności w zakresie: 
- zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowanego podkładu, prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek 
blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
- Przed dopuszczeniem do krycia w łupku sprawdzenie rekomendacji z strony producenta 
i dostawcy łupka dla firmy wykonawczej 
- nadzoru przy wykonawstwie ze strony producenta- dostawcy łupka 
Wykonanie prac i warunki 
Krycie taflami łupkowymi w układzie prostokątnym podwójnym z fugą stykową 
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu tafli poziomnicy, trójkąta ciesielskiego 
oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech 
rzędów każdej połaci dachu, 
Sprawdzenie szerokości fugi stykowej przez oględziny, a w przypadku nasuwających się 
wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru przy zalecanych przez 
producenta 3-6mm. 
Każdy łupek należy przymocować przynajmniej dwoma gwoździami a na brzegach przynajmniej 
trzema Sprawdzenie zamocowania taflami łupkowymi i uszczelnienia pokrycia należy 
przeprowadzić wzrokowo. Ponadto należy w wybranych przez komisję miejscach, spośród 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność 
pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy 
wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie 
wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
Sprawdzenie zabezpieczenia tafli na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i 
za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 
3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT. 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych taflami łupkowymi dach główny i mały nad 
schodami 
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obecne na dachu np. 
Kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez 
linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia 
płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 
KNR 2-02. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany 
przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania . Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, 
że podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania 
pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź 
obróbek blacharskich nie powinno być odebrane, W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 
blacharskich. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega r\& ocenie ilości l jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli urnowa taką formułę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją ST i kosztorysem ofertowym. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powołania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać urnowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentacje powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu l powszechnego zastosowania użytych 
materiałów t wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów 
częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badań laboratoryjnych j ekspertyz. 
W tym potwierdzone przez dostawcę materiału 
-certyfikat badań złoża łupka 
-deklaracja zgodności z EN 12326 na łupek dachowy z datą i ilością 
-gwarancja na materiał od producenta na 30 lat 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone prze wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeśli jeden wynik badań jest negatywny to roboty nie powinny być odebrane . W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
dachówką z wymaganiami określonymi specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do 
odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika , trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z 
zamówieniem . 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w 
ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:  
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi,  
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin,  
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną,  
- oczyszczenie przygotowanie podłoża,  
- ochrona pozostałych powierzchni i elementów obiektu przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem,  
- roboty pokrywcze,  
- roboty blacharsko-dekarskie,  
- sprawdzenie poprawności wykonanych robót,  
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy wraz z 
unieszkodliwieniem odpadów,  
- utrzymanie miejsca robót.  
Cena uwzględnia również :  
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- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,  
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 
sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi  
 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
10.1 Normy.  
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. EN-12326 
Pochylenia połaci dachowych. Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. PN-B-1 2030: 1996 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r 
- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1133). Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn!a02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, póz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002r. Nr 108, póz, 953 z późn, zmianami/, 
Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, póz.zm)  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, póz. 2016 z późn, 
zmianami). 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny 
szklanej i welonu szklanego.  
PN EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowych dla 
budownictwa  
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 612 Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony 
przedniej i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający  
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące 
kitów. 
 
10.2 Inne  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),  
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- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 )  
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( 
Dz.U.2003.121.1138)  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )  
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( 
Dz.U.2004.195.2011 )  
- Ustawa z dnia 28.10.2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz.U.2002.199.1671)  
 


