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 Załącznik Nr 2.g 

 
 
Nr postępowania: ZO-07/2017                                                        

Łukta, dn. 10.07.2017 r. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(SST) 

 
45.20.00.00-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

45.21.00.00-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.21.30.00-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 

magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów 

budowlanych związanych z transportem 

45.21.32.00-5  Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych 

obiektów budowlanych 

 

dla zadania: 

 

 

„BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SPRZĘT TURYSTYCZNO-

REKREACYJNY” 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji i odbioru robót związanych z budową budynku gospodarczego na sprzęt 

turystyczno-rekreacyjny.  

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

1) Roboty ziemne, 

2) Ławy i ściany fundamentowe, 

3) Podłogi, 

4) Ściany zewnętrzne, 

5) Więźba dachowa, 

6) Orynnowanie, 

7) Stolarka zewnętrzna, 

8) Tynki, 

9) Prace malarskie, 

10) Strop drewniany, 

11) Ścianki kolankowe, 

12) Okna połaciowe, 

13) Utwardzenie placu, 

14) Przyłącze wodne, 

15) Ogrodzenie, 

16) Inne. 

 
 
 



 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

3 
 

 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Polskimi 

Normami Budowlanymi, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz ich 

zgodność z dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Zamawiającego.  

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierała rysunki oraz dokumenty. 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

zadecyduje o dokonaniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w SST 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 materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 



 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

4 
 

1.4.4. Bezpieczeństwo robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację budowy od momentu przekazania placu 

budowy do dnia zakończenia robót oraz końcowego odbioru. Tablica informacyjna będzie 

utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca 

powinien, odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w 

szczególności:  

a) na czas trwania robót ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę 

mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 

może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 

wykonywania robót, 

b) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,  

c) usuwać z miejsca budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 

stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

1.4.5. 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 wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

b) utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 

po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, właściciela instalacji i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
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działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.9. Organizacja ruchu 

 

Wymagane jest zachowanie szczególnego bezpieczeństwa podczas wjazdu na posesję oraz 

manewrów w okolicach budynku. 

 

1.4.10. Zabezpieczenie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń 

wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty odbioru. Wykonawca 

odpowiada za utrzymanie robót do chwili odbioru. Każdy odcinek robót powinien być 

utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały czas trwania 

robót, aż do momentu odbioru przez Zamawiającego . 

 

1.4.11. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

 

1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.  
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2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej i instrukcji ITB. Do wykonania robót mogą być 

stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881, z późniejszymi zmianami), 

c) Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. 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 Zamawiającego. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

wyborze, co najmniej dwa tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to 

wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
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3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą - (kosztorysem umownym) Wykonawcy. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 

4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu dopuszczonych do ruchu 

drogowego i sprawnych technicznie, 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.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją SST. Cechy materiałów 

i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub 

specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz 

z poleceniem inspektora nadzoru i Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego. 
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Polecenia będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o 

użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji użytkowej w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do kontroli wszystkich 

robót i materiałów dostarczonych na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

terenu budowy w należytym porządku, w tym także do prowadzenia robót budowlanych w 

sposób nie utrudniający pracy pracowników w części budynku nie objętej pracami 

budowlanymi. 

 

5.2. Zakres wykonania robót według projektu 

 

 Przygotowanie terenu placu budowy, 

 Ławy fundamentowe, 

 Ściany fundamentowe, 

 Ściany przyziemia, 

 Konstrukcja stropu nad parterem, 

 Konstrukcja dachu, 

 Elewacja oraz prace wykończeniowe 

 Inne roboty. 

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć solnymi preparatami ognioodpornymi 

do granicy trudno zapalności i zabezpieczającymi przed korozja biologiczną. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorów ścian, podłóg, elewacji, kostki 

betonowej, dachówki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności 

ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się 

odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych 

cech i asortymentów – sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiary dokonuje Wykonawca po powiadomieniu 

Inspektora/Zamawiającego/kierownika budowy w zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Obmiary będą przeprowadzane przed 

częściowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania, a obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Wyniki będą zapisywane w rejestrze obmiarów. Zamawiający ma prawo w każdej 

chwili do kontroli rejestru obmiarów. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, ilość 

poszczególnych konstrukcji oblicza się według wymiarów podanych w projektach i na 

zasadach przedmiarowania podanych w odpowiednich dla danego rodzaju robót katalogach 

nakładów rzeczowych, założeniach kalkulacyjnych i jednostkach miary dla rzeczywistych 

nakładów rzeczowych robocizny, materiałów, pracy i sprzętu dla elementów określonych w 

główkach tablic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. 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. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu 

zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentacji 

projektowej, SST i uprzednich ustaleń. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (dodatkowe lub zamienne), 

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

d) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

e) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) jeśli dotyczy, 

f) protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej, umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego 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. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

wykonanie zakresu robót budowlanych, w której określony jest termin wykonania robót 

zakres oraz wartość zadania oraz warunki i terminy płatności.  

Elementem niezbędnym do wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru robót.  

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

10.1. Podstawy prawne 

 

 Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. nr 75, poz. 690 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

wraz z późniejszymi zmianami. 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

 

10.2. Normy 

Aktualnie obowiązujące 

 


