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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
SPIS TREŚCI: 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. Zakres robót 
3. Materiały 
4. Sprzęt 
5. Transport 
6. Odbiór robót 
7. Kontrola jakości robót 
8. Wykonanie robót 
9. Dokumenty odniesienia 
10. Uwagi dla wykonawcy 
 
1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność             
z przedmiarem robót SST i poleceniami Zamawiającego. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym           
w umowie o wykonanie robót. Koszty zabezpieczeń nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączony w cenę kontraktową.  
W trakcie prowadzenia prac Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
W trakcie prowadzenia prac Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. 
W trakcie prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (należy przez to 
rozumieć prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięcia z 
wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawania, które prowadzone są wewnątrz lub na 
dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a takie prace 
remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybucham) należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 
a) przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym komisja składająca 
się z przedstawicieli zamawiającego oraz wykonawcy prac ocenia zagrożenie pożarowe w 
miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością 
powstania pożaru lub wybuchu; 
b) z pracy komisji sporządza się „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod 
względem pożarowym” według wzoru dostępnego u Zamawiającego; 
rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje na podstawie 
„Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym", 
wydanego przez Zamawiającego. Wzór zezwolenia dostępny u Zamawiającego. 
Materiały łatwo palne 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 robót albo przez personel 
wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Rozliczenie robót – zgodnie z zapisami umownymi. 
Jednostkowa cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności konieczne do prawidłowego i 
kompletnego wykonania robót. 
 
2. ZAKRES ROBÓT 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 
45261420-4 Uszczelnianie dachu 
 
Przewidywany zakres prac zgodny z przedmiarem robót: 

 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych 
 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. 

z blachy nie nadającej się do użytku 
 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15 cm 
 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm 
 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na 

ościeżach szerokości do 15 cm 
 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na 

ościeżach szerokości do 25 cm 
 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 
 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm 
 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 
 Uszczelnienie łączenia starej warstwy pokrycia dachowego z ułożonym nowym pasem 

papy termozgrzewalnej 
 Rynny dachowe z PCV półokrągłe 
 Rury spustowe z PCV 
 Wywiezienie gruzu ( w tym papa, blacha ocynkowana, itp.) spryzmowanego   

samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
  

 
3. MATERIAŁY 
3.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
Wszystkie wbudowane materiały użyte w trakcie robót winne posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia certyfikatów, aprobat technicznych na wbudowane wyroby i materiały przed 
ich wbudowaniem. 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 zapłaceniem. 
3.2.Rodzaje materiałów 
Głównymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będącymi przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są materiały o parametrach nie gorszych niż wymienione w opracowaniu:  
B) Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowane, powlekane w 
arkuszach. 
C) Spoiwo cynowo ołowiowe LC-60 
D) Asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu 
pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe oraz pokryć́ dachowych, zabezpieczania 
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i konserwacji konstrukcji stalowych oraz impregnacji drewna.  
E) Papa zgrzewalna wierzchniego krycia papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, 
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od 
wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Papę można 
stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje 
się do podłoża metodą zgrzewania. 
F) rynny i rury spustowe systemowe PVC. 
 
4. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
5. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.  
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia. 
 
6.2. Zasady szczegółowe  
Roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
b) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 
6.2.1. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.  
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
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ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne),  
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
• protokoły odbiorów częściowych,  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST 6.2.2. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji  
 
6.2.2. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości Zamawiający ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach.  
 
8. WYKONANIE ROBÓT  
8.1. Wymagania ogólne  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  
Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
 
8.2. Roboty pokryć dachowych  
 
8.2.1. Wymagania ogólne dla podłoży  
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, 
w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych.  
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnia podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki 
podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem 
o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 
trójkątnym.  
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy od strony 
kalenicy wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 
dachowej. 
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8.2.2. Podłoże pod pokrycie  
Po zerwaniu wszystkich warstw istniejącego pokrycia papowego oraz obróbek blacharskich 
ścianek attykowych i kołnierzy przy kominach, sprawdzić ilość i miejsca usytuowania przerw 
dylatacyjnych konstrukcyjnych i dylatacje termiczne gładzi;  
Wszelkie ubytki w podłożu uzupełnić i wyrównać powierzchnie gładzi do takiego stopnia, by 
prześwit pomiędzy powierzchnia podłoża a łata kontrolna o długości 2,0 m nie był większy 
niż 5 mm;  
Do uzupełnień i wyrównania powierzchni podłoża połaci dachów stosować 
szybkotwardniejącą zaprawę budowlana przeznaczona do napraw podłoży i podkładów z 
betonu. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 5 - 30 mm;  
Podłoże z gładzi cementowej powinno być oddzielone od wszystkich stałych elementów 
budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokości nie mniejszej niż 10 mm wypełnionymi 
kitem trwale plastycznym oraz podzielone na pola o boku 1,5 – 2,0 m;  
Podłoże oraz powierzchnie ścian do których będą zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu i 
zanieczyszczeń, zagruntować emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodnego min. w 
dwóch warstwach; podłoże może być wilgotne, jednak niedopuszczalne jest występowanie 
zastoin wody i kałuż. 
 
8.2.3. Pokrycie jedno i dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych  
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-80/B 10240.  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i 
na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu.  
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 0°C; nie należy wykonywać prac dekarskich w przypadku mokrej 
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze;  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 
pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).  
W miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrzać 
do podłoża betonowego pasek papy o szer. 25 – 30 cm docięty z papy podkładowej oraz 
uformować wygięcie (zakład) w kierunku szczeliny; 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów 
konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie 
połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to 
możliwe przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w 
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 
ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów 
na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
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podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
zakładu (12 – 15 cm)  
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów.  
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia 
estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°.  
Na wcześniej przygotowane i zagruntowane podłoże ułożyć „na sucho” papę perforowana tj. 
bez klejenia do podłoża. Pasy papy układać na 2-3 cm zakład. Zgrzew warstwy 
hydroizolacyjnej z podłożem następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy 
wentylacyjnej nie należy układać w odległości 50 cm od : pasów przyokapowych, kominów, 
ścian i wyłazów dachowych. Pasy niepokryte papa wentylacyjna uzupełnić papa podkładowa; 
Jako podkładowa warstwę wodoszczelna należy zastosować papę asfaltowa modyfikowana na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Papę układać pasami równoległymi do okapu i zgrzewać do 
podłoża na całej powierzchni. Przed ułożeniem papy należy ja rozwinąć w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu, zwinąć ja z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 
ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 
palnikiem i wtopić posypkę na całej szerokości zakładu szpachelka. Papę układać na zakłady 
podłużne 10 cm i zakłady poprzeczne 12 – 15 cm. Zakłady powinny być wykonywane 
zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. 
Papę podkładową przy okapach zakończyć ok. 5 cm przed krawędzią zagięcia obróbki 
blacharskiej pasa okapowego.  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 
na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy 
docisnąć zakład wałkiem z silikonowa rolka.  
Wierzchnia warstwę wodoszczelna wykonać z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z 
włókniny poliestrowej. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. 
Zakłady podłużne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposób układania i zgrzewania jak dla papy 
podkładowej. Papę nawierzchniowa przy okapach zakończyć ok. 1 cm przed krawędzią 
zagięcia obróbki blacharskiej pasa okapowego.  
W poszczególnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny być przesunięte względem 
siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza; 
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8.2.4. Wykonywanie obróbek dachowych z pap zgrzewalnych  
Do wykonania obróbek kątowych ścianek attykowych i kominów należy stosować wyłącznie 
papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z włókniny poliestrowej, w układzie 
dwuwarstwowym;  
Po ułożeniu wodoszczelnej warstwy podkładowej na połaciach dachów, w kątowych narożach 
zastosować kliny dachowe o przekroju trójkątnym 10x10 cm, z wełny mineralnej, 
laminowanych papą; kliny dachowe mocować do zagruntowanego podłoża odpowiednim 
klejem bitumicznym (do przyklejania wełny mineralnej);  
Po zamontowaniu klinów dachowych, zgrzać papę podkładowa obróbki w pasie o takiej 
szerokości, by zakład papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej jak i na 
ścianie pionowej wynosił min. 10 cm;  
W dalszej kolejności zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci w ten sposób, by arkusz papy 
wierzchniej warstwy przylegał do dolnej krawędzi klina dachowego, co zapewni zakład na 
papie podkładowej obróbki o szer. min. 10 cm;  
Papę nawierzchniowa obróbek kątowych zgrzewać pasami papy o takiej szerokości, by 
krawędzie boczne tych pasów były wyprowadzone ok. 10 cm poza krawędzie papy 
podkładowej obróbek;  
Na pionowych powierzchniach ścianek attykowych i kominów, nawierzchniową obróbkę 
papową należy dodatkowo przymocować listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. min. 
0,7 mm. Odległość pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm. Jako łączniki mocujące 
stosować kołki rozporowe z wkrętami uzbrojonymi w rozety do maskowania łbów wkrętów 
lub gwoździe dekarskie z podkładka EPDM wbijane w kołki rozporowe. Styk listwy ze ścianą 
wypełnić od góry kitem trwaleplastycznym. 
 
9. UWAGI DLA WYKONAWCY:  
1. Przed wykonaniem oferty Oferent może przeprowadzić wizję lokalną.  
2. Ofertę sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym.  
3. Prace mogą być prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 
1800  
4. Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji z 
Zamawiającym.  
5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ofercie oświadczenie, że roboty określone w 
przedmiarze robót i specyfikacji technicznej zostaną zrealizowane w całości i zgodnie z 
założeniami.  
6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia wykazu osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z podaniem 
wykonywanej funkcji 
7. Roboty są objęte obowiązującą 23% stawką VAT.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy  
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 
poz. 88)  
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25)  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
869, 2490)  
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272, 
2269)  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973, 2127, 2269)  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 
1595, z2022 r. poz. 32.  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1344)  
 
10.2. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z 
późn. zm.)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 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, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1129)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz.953 z późn. zm.)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie 
ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719)  
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 
462).  
- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2019 poz. 1065).  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596 z późn. zm.)  
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 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.  
 
 


