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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
 

 Branża budowlana 
 

Przebudowa wyłazów na dach w celu umożliwienia dojścia do kominów – montaż ław kominiarskich – 
w budynku nr 4 przy al. Piastów 40b w Szczecinie  
  

ST-00.00.00 CZĘŚĆ OGÓLNA (OST)  
1. Wstęp   

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
realizacją inwestycji: Przebudowa wyłazów na dach w celu umożliwienia dojścia do kominów – montaż ław kominiarskich – w budynku 
nr 4 przy al. Piastów 40b w Szczecinie  

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.   
Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów przetargowych przy zleceniu i realizacji robót.   

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczna.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót budowlanych i są zgodne z zapisami 
ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania  rozwiązań architektonicznych i 
konstrukcji budynku. Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z opisem przedmiotu zamówienia i umową. Określenia podane 
w niniejszej specyfikacji są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i normami. 

1.4 Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie określonym w umowie. . 
2. Warunki ogólne stosowania materiałów i prowadzenia robót 

2.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót.  

2.2 Wszystkie urządzenia i materiały powinny posiadać atesty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.  Przed planowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje 
dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu.  

2.3 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań podstawowych:   
 certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazując że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją 
techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,   

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska wykazie.   

2.4 W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, 
których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej 
Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich 
ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne.   

2.5 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały. 
2.6 Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 

oraz środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.  
2.7 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów.  
2.8 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
3. Odbiór robót   

3.1 W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:   

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,   
 odbiór ostateczny,   
 odbiór pogwarancyjny.   
3.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu prac. Odbioru dokonuje Zamawiający.   

4. Sposób finansowania 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres robót.   
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ST-01.00.00  BRANŻA BUDOWLANA (SST)   
1. Zakres robót objętych specyfikacją.  

Wykonanie pokrycia dachowego  
2. Wykonanie pokrycia dachowego  

2.1 Pokrycie z dachówki  
Pokrycie dachu wykonać z dachówki karpiówki „w koronkę” zgodnie z instrukcją producenta dachówki. Przy wykonywaniu pokrycia z 
dachówki należy stosować rozwiązania systemowe tj. dodatki i akcesoria występujące w danym systemie. Każdą dachówkę należy 
przymocować do łaty bezpośrednio, stosując wkręty ocynkowane, oksydowane lub mosiężne z uszczelką. Miejsca cięć dachówki 
należy zabezpieczyć specjalną farbą w celu zabezpieczenia przed dostępem wody.  
Dyspozycje materiałowe  
Stosować dachówkę ceramiczną karpiówkę półokrągłą w kolorze naturalnej czerwieni, jak istniejąca. Akcesoria pokryciowe: dobierać w 
ramach wybranego systemu. 

2.2 Kontrola jakości  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.  

3. Wykonanie robót ślusarskich  
3.1 Wykonanie robót  

Do robót ślusarskich zalicza się zakup i zamontowanie ław i stopni kominiarskich. 
Podstawę wspornika ław i stopni montuje się na łacie pośredniej zamocowanej na szerokości przynajmniej dwóch krokwi i rozstawie 
takim, aby odległość noska dolnej dachówki dolnego rzędu koronki od elementu dolnego podstawy wspornika wynosiła około 1.0 cm. 
Następnie po ułożeniu dolnego rzędu koronki mocuje się kolejną łatę pomocniczą tak, aby można było wykonać połączenie, za pomocą 
śrub dostarczonych w komplecie, części dolnej wspornika z głównym elementem mocującym. Po zamocowaniu wkrętami głównego 
elementu wspornika zakłada się górny rząd koronki wykonując wcięcie w dwóch sąsiednich dachówkach rzędu górnego koronki, 
pozwalające na przejście wsporników przez dachówkę. Następnie mocuje się kołyskę wspornika do podstawy za pomocą śrub 
dostarczonych w komplecie i dostosowujemy kąt kołyski do kąta połaci dachu. Na kołysce montuje się stopień lub element ławy 
kominiarskiej.  
Dyspozycje materiałowe   
Na dachu należy zamontować ławy kominiarskie o długości 40 cm. Sposób montażu zgodnie z instrukcją producenta. Wymagane cechy 
równoważności:  

 materiał: stal ocynkowana  
 malowanie: proszkowe  
 kolor: „ceglasty”  
 stopnie kominiarskie: długość 0,4 m, dwa wsporniki i dwie kołyski  

3.2 Kontrola jakości robót  
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prowadzenie robót zgodnie z umową.  

4. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 3 części ogólnej specyfikacji technicznej.  

5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie interesów osób trzecich na zasadach ogólnych.  

6. Ochrona środowiska  
Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony dotyczących środowiska na terenie i w obszarze 
oddziaływania, a w szczególności zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyłami i 
gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.  

7. Warunki bezpieczeństwa pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót budowlanych i rozbiórkowych. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prowadzenie robót zgodnie z umową.   

9. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych  
Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.  

10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

11. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres robót.  

 


