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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Nazwa zamówienia: 
Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Kielcach. 
 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu, który będzie polegał na: 
- pokryciu dachu papą termozgrzewalną, 
- wykonaniu obróbek z papy termozgrzewalnej, 
- wykonaniu obróbek z blachy ocynkowanej 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 
 
45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
 
3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych zamówieniem. 
 
4. Informacje o terenie budowy 
 
4.1 Przekazanie terenu budowy 

Przekazanie placu budowy odbywa się po sporządzeniu i podpisaniu „Protokołu przekazania 
placu budowy” przez przedstawiciela MZB, Administratora budynku, Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. 

Administrator budynku wskaŜe Wykonawcy miejsce poboru wody i energii elektrycznej dla 
celów budowy. 

Wykonawca ponosi pełne koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. 

Z chwilą przekazania placu budowy, Wykonawca otrzymuje dziennik budowy. 
 
4.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru  robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 

4.3 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 robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób trzecich lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  środki ostroŜności i 
zabezpieczenia przed: 

a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    
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        toksycznymi, 
b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)     moŜliwością powstania poŜaru. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.4 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.. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4.5 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. 
 
 
5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody 

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty, które są zakwalifikowane we Wspólnym Słowniku 
Zamówień : 
45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
45.261214-7 - Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
 

6. Określenia podstawowe-definicje: 

 

Aprobata techniczna     -naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

 

Dziennik budowy         -dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Przed rozpoczęciem 
robót budowlanych naleŜy dokonać w dzienniku budowy wpisu 
osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola 
techniczna robót budowlanych. Osoby te są zobowiązane 
potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 

 

Roboty budowlane        -naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegajace na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego, 
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Remont                          -naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a niestanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto 
w stanie pierwotnym, 

 

Teren budowy               -naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy, 

 

Urządzenia budowlane  -naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, 

 
Wyrób budowlany        -naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwale w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość 

 
II. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych o właściwościach 
uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:  
1.wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których; 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności 

z Polskimi Normami lub z aprobatami technicznymi 
2.wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 
3.wyroby budowlane, oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z 
europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez Komisję Europejską za zgodne z 
wymaganiami podstawowymi. 
4.wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy .  
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KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 
niezapłaceniem 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja  przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co 
najmniej 3 dni przed uŜyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przekazania Wykonawcy własnych materiałów, które 
Wykonawca pobierze od Zamawiającego i wbuduje w trakcie realizacji remontu pustostanów, 
lokali mieszkalnych. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
 - Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
norm, 

 - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 
Papa perforowana  
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze 
niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 
 
Pakowanie, przechowywanie, transport: 

1. Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 
20 cm i związane drutem lub sznurkiem. 

2. Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w normie lub świadectwie. 

3. Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm 
od grzejników. 

4. NaleŜy je układać w stosy ( do 1200 szt. ) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm. 

 
Kit asfaltowy trwale plastyczny 
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Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
 
 
Blacha stalowa ocynkowana płaska 
 
Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 
 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane  i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w  ofercie Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23,28 
Ustawy Prawo Budowlane. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, przy uwzględnieniu poleceń 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, a takŜe w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego  powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
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Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 
1)  Naprawę podłoŜa - istniejącego pokrycia dachowego 
      PodłoŜe stanowi istniejące pokrycie z papy asfaltowej na lepiku. NaleŜy dokonać reperacji 
starych warstw papowych polegających na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, 
zgrubień, pęknięć, itp.). Odspojenia i pęcherze naciąć „na krzyŜ”, wywinąć i osuszyć, a 
następnie podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia ściąć i wyrównać. W przypadku 
rozległych uszkodzeń , naleŜy je wyciąć aŜ do podłoŜa, po czym wkleić łaty z nowych pap 
podkładowych. 
2)  Przygotowanie powierzchni pod nowe pokrycie  
       Naprawione podłoŜe naleŜy podziurawić w celu udroŜnienia i umoŜliwienia 
odprowadzenia wilgoci (np. wiertłem φ 10 mm, około 10 otworów na 1 m²). Następnie na 
całą powierzchnię nanieść warstwę lepiku asfaltowego. 
3)  Wykonanie warstwy podkładowej – papy perforowanej 
       Na wysuszoną powłokę j.w. połoŜyć warstwę papy perforowanej „na sucho”, na 2-3 cm 
zakład. Papę naleŜy układać w odległości nie mniejszej niŜ 50 cm od okapów, kominów, 
ogniomurów, itd. 
Na podłoŜu z papy perforowanej ustawić kominki wentylacyjne w ilości około 1 szt./100 m2. 
4)  Wykonanie warstwy wierzchniej – papy zgrzewalnej nawierzchniowej 
       Na rozłoŜoną papę perforowaną naleŜy zgrzać warstwę papy zgrzewalnej 
nawierzchniowej. Wszystkie połączenia papy z kominkami wentylacyjnymi, kominami, 
wywiewkami kanalizacyjnymi uszczelnić kitem trwale plastycznym. 
 
Podstawowe zasady wykonawcze: 

• prace z uŜyciem pap zgrzewalnych prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 0oC w 
warunkach suchych 

• papę układać pasami równoległymi do okapu 
• przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 

następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka 

• przy zgrzewaniu wymagany jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 do 1,0 cm 
na całej długości zgrzewu 

• arkusze papy łączyć ze sobą na zakłady – podłuŜny = 9 cm, poprzeczny = 12 do 15 cm 
• miejsca źle zgrzane podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić 
• w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 

tak, aby zakłady (zarówno podłuŜne jak i poprzeczne) nie pokrywały się 
 
Obróbki blacharskie. 
 Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
mniejszej niŜ – 150C. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki 
odpływ wody z obszary dylatacji. 

 
VI. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do kontrolowania robót. 
Kontrola końcowa pokryć z papy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania w sposób 
podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 
 
2. Certyfikaty i deklaracje 
 Wykonawca moŜe dopuścić do uŜycia tylko materiały: dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z rozdziałem „Wymagania dotyczące 
właściwości wyrobów budowlanych.” 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
 
3. Dokumenty budowy 
 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
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 naleŜy wpisywać w szczególności: 
−      datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
−      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, 
−      dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
−      dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
−      inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy następujące dokumenty: 
b)    protokoły przekazania terenu budowy, 
c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)    protokoły odbioru robót, 
e)    protokoły z narad i ustaleń, 
f)    korespondencję na budowie. 

 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 Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na jego Ŝyczenie. 
 

VII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową dla pokrycia dachu papą – 1m2 pokrytej powierzchni dachu.                  
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, np. wywiewki itp. O ile powierzchnia 
ich nie przekracza 0,5m2. 
Jednostką obmiarową dla obróbek blacharskich jest 1m2. 
Jednostka obmiarową dla obróbek z papy termozgrzewalnej  jest 1m2. 
Jednostka obmiarową dla obróbki wywiewek kanalizacyjnych jest 1 szt (wywiewka). 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione  na piśmie a ich rozliczenie nastąpi zgodnie z umową. 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obliczenia nieodzowne do obmiaru będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od charakteru i rodzaju prac, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiorowi częściowemu, 
c)    odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót 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 niŜ 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. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 
 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia zgłoszenia Zamawiającemu  zakończenia robót  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w  robotach remontowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dzienniki budowy  (oryginał), 
2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , 
3. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru  (jeśli jest wymagane), 
 
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 
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Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w terminie 
wyznaczonym umową. 
 
Odbiór podkładu  – badanie podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
 
Odbiór pokrycia – roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbiory częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót, do 
których dostęp jest niemoŜliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia naleŜy 
przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór polega na sprawdzeniu: 
- podłoŜa, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- szerokości zakładów papy poprzez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 

miejscach na kaŜde 100m2, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Odbiór obróbek blacharskich – powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzeniu mocowania elementów do ścian, kominów itp. 
 
IX.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Płatność za wykonanie pokrycia z papy reguluje się za ustaloną ilość m2 krycia . Wykonanie 
pokrycia 1m2 dachu papą obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
- pokrycie dachu papą ( papa perforowana i papa zgrzewalna wierzchniego krycia ), 
-  uszczelnienie styków papy z wywiewkami, kominami, itp.kitem trwale plastycznym 
- oczyszczenie i uporządkowanie miejsca budowy  
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414    
z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika   
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
PN-B-27620:1998 – Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-24625:1998 – Lepik asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 
PN-75/B-30175 – Kit trwale plastyczny 
PN-80/B-10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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Katalogi norm nakładów rzeczowych: KNR 4-01, KNR 2-02, KNNR 2, KNNR 3  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje zeszyt 1: Pokrycia dachowe – ITB Warszawa 2004 
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