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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych, które zostaną wykonane w. 
Specyfikacja Techniczna stanowiąca część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania ww. robót. 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przystanku 
autobusowego w Bądkowie. Obiekt znajduje się w Bądkowie, w obrębie działki 281/4. Budynek 
jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o prostej bryle na planie prostokąta wykonany w technologii 
prefabrykowanej. Na skutek modernizacji nie zmienia się przeznaczenie oraz układ pomieszczeń 
budynku. Modernizacja obejmować będzie m.in. termomodernizację ścian i dachu, remont elewacji - 
zakres prac wskazano w dalszej części opracowania. 
 

2. Charakterystyka budynku 

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o prostej bryle na planie prostokąta wykonany  

w technologii prefabrykowanej. Obiekt posiada istniejący dostęp do drogi publicznej i ciągów 

komunikacyjnych pieszych - zagadnienia poza zakresem opracowania. Główne wejście do obiektu 

zlokalizowane od strony północno-wschodniej (od strony ulicy Włocławskiej), pozostałe wejścia od 

strony południowo zachodniej (od strony placu targowego). Układ wejść do obiektu pozostaje bez 

zmian. Nie przewiduje się zmiany funkcji  i sposobu użytkowania obiektu w stosunku do zamierzeń 

remontowych.  

   Obiekt zaliczany do XVII kategorii obiektów budowlanych jako budynek usługowy. 

 

Wyszczególnienie robót objętych specyfikacją techniczną: 

• remont elewacji - elewacja z płyt kompozytowych, docieplenie ścian zewnętrznych 

• wymianę okien 1:1 na okna  z PCV  

• wymianę drzwi zewnętrznych 1:1 na drzwi stalowe techniczne,  

• wymianę drzwi wejściowych 1:1 na drzwi zewnętrzne PCV, jednoskrzydłowe,  

z przeszkleniem, 

• remont dachu budynku 

-  wymiana papy wierzchniego krycia, docieplenie,  

-  wymiana obróbek blacharskich, 

• wymiana istniejącego otoku z blachy falistej na płyty kompozytowe, 

• remont istniejących elementów małej architektury tj. remont murków, ławeczek, ustawienie gazonów 

kwiatowych,   

 

Obiekt zaliczony do XVII kategorii obiektów budowlanych, po remoncie elewacji kategoria obiektu 

pozostanie bez zmian. 
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3. Informacje o terenie budowy 

Roboty budowlane dotyczą budynku gminnego przystanku autobusowego zlokalizowanego na 

działce nr 281/4 przy ulicy Włocławskiej w Bądkowie.  

Planowana inwestycja nie wprowadza żadnych zmian w sposobie zagospodarowania  
i użytkowania terenu, w związku z powyższym parametry techniczne zagospodarowania terenu 
pozostają bez zmian. 
 

4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

5. Podstawa opracowania  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r.  

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

 

6. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.1. Przekazanie terenu budowy: 

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

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy 

oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych. 

6.2. Dokumentacja projektowa: 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i inne dokumenty. 

6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach, 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 SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
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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 SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

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

6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek 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 i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

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: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 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. 

6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

powierzchnią ziemi, np. 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 Użytkownika 
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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. 

6.8. 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. 

6.9. 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 niespełniających 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. 

6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 

6.11. Stosowanie się do praw i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 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. 

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. 

II. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

7. 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, 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności, 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki, śmietniki, 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 

jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, 

- budowie – należy przez to rozumieć rozbudowę obiektu budowlanego, 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych  polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji, 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place pod śmietniki, 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

-  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, 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- 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. 

- 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  

o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa. 

- drodze tymczasowej – 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, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę, 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań  

i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót, 
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- 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, 

- 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 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy Zamawiającego 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 mają spełniać roboty budowlane, 

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 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, 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, 
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- Przedstawiciel Zamawiającego – jest to osoba fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona  

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową. 

 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA Z ICH 

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKOŚCI 

 

1. Materiały 

1.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład, odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

1.4 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. 

1.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST 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. 

 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
 

1. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST 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. 

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 

nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 

nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn  

i urządzeń innych niż powszechnie stosowane 

w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. W trakcie realizacji robót należy 

stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia 

środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się 

wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn  

i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do 

używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 

nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 

nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn  

i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do 

używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

1. Transport 

1.1 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 
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transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

1.2 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 nieodpowiadające 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. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

1. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych 

Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać 

zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa 

uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone 

zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

 z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

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

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca oznaczy teren robót w sposób 

określony przepisami, zapewni bezpieczeństwo pracowników jak i osób postronnych. 

 

2. Uwarunkowania realizacji robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje: 

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

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także  
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w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 

Zamawiającemu i Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym 

opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia 

prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu 

prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zatrzymania prac 

4. Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest 

upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 

lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne 

skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień 

realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo 

wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 

5. Roboty rozbiórkowe 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych w pomieszczeniach użytkowanych, gdzie przewidziano prace 

dostosowawcze Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącego stanu wykończenia, 

instalacji i urządzenia. Prace rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób aby nie zakłócić 

pracy szpitala, z ograniczeniem hałasu do minimum w godzinach pracy. 

  

6. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami ustawy Prawo 

budowlane i administracyjnymi o porządku. 

 

VII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, 
BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

1. Kontrola jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 

nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

2. Pobieranie próbek  

2.1. Pobieranie próbek: 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST, na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  
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i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

3. Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania   

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych”  

i posiadających:  

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy 

Zharmonizowane, 

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

4. Dokumenty budowy  

4.1 Dziennik budowy: 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę 

 w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru końcowego. 

Prowadzenie dziennika budowy 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 Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 

obiorów 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, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- 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. 

4. 2. 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. 3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, w szczególności: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

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  

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

 

6.1. 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  
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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, SST 

i uprzednimi ustaleniami. 

6.2. 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. 

6.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

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. 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 SST. 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. 

6.4. Dokumenty do obioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

- dokumentacje wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

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

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
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odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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VIII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT OBRÓBKI BLACHARSKIE  
KOD CPV 45261000-4: 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy 

cynkowo tytanowej  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności w zakresie wykonania obróbek 

blacharskich  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

2. Materiały 

1. Wymagania dotyczące materiału  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez producenta lub dostawce ( świadectwo dopuszczenia, aprobata techniczna )  

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  

2. Blacha cynk tytan, właściwości materiału         

- Grubość stosowana na obróbki blacharskie – min. 0,7mm 

-Punkt topnienia: 418 °C 

-Gęstość (ciężar właściwy): 7.2 g/cm3  

-Granica rekrystalizacji: > 300 °C  

-Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K  

-Współczynnik rozszerzalności w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K  

-Elastyczność≥ 80,0000 N/mm² - Zaleca się stosowanie materiału z niewielką ilością miedzi -

Niemagnetyczny  

3. Blacha miedziana, właściwości materiału         

- Grubość stosowana na obróbki blacharskie – min. 0,7mm  

-Punkt topnienia: 1084 °C  

-Gęstość (ciężar właściwy): 8,9 g/cm3  

-Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K 
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3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych".  

Do wykonywania obróbek blacharskich używamy następujących narzędzi: nożyce do blachy ręczne lub 

mechaniczne, kątownica ręczna lub mechaniczna, lutownica, młotek dekarski, miara, wiertarka 

elektryczna, cangi, kowadła. 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 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. 

 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych".  

Transport materiałów, blachy może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Przy przewozie i 

składowaniu kręgi blachy umieszcza się stojąco. Blacha musi być zabezpieczona prze przemieszczaniem 

się i zabrudzeniem. Blacha nie może stykać się z gipsem, cementem, kwasami itp. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych, na opakowaniach powinien 

znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót  

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych".  

W pokryciach dachowych występują elementy wymagające stosowania specjalnych rozwiązań 

umożliwiających normalne funkcjonowanie dachu i stanowiących zabezpieczenie dachu i budynku 

przed opadami. Do najważniejszych zabezpieczeń należą:  

- pokrycia okapów i gzymsów  

- krycie koszów - obróbki kominów  

5.2 Wykonywanie obróbek blacharskich  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Wymagania ogóle dotyczące 

pokryć z blach płaskich. W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących 

zaleceń: 

- roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -

15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C.  

- robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach blachy nie należy układać bezpośrednio na 

podłożach z betonu (stosować izolacje np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, 

z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki.  

-podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltowa. 

Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich.  

Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy lub 

odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy.  

Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapowym ( kapinosem ). Sposoby polaczenia 

zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju pokrycia, w każdym przypadku jednak powinny one 

zapewniać szczelność pokrycia. Bardzo ważne jest również prawidłowe umocowanie obróbek do 

murów zwykłych i bez spoinowych. Pod blacha powinna być ułożona warstwa papy izolacyjnej w celu 

oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. 
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 Mury attyk powinny być z wierzchu pokryte pasem blachy łączonej na rąbki lezące, przy czym mury 

pośrednie {w środku budynku) kryje się blacha ze spadkami na obie strony, szczytowe zaś na jedna 

stronę.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Pokrycia z blachy cynk –tytan/miedzianej  

W przypadku blachy cynk –tytan/miedzianej, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy 

wykonane zgodnie z norma, PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy, rulonów i rulonów ciętych 

mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach 

właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych.  

Wymagania dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN 988.  

Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk- tytan/miedzianej} do pokryć dachowych 

układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,7 mm. 

 Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie:  

- łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 

- łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych".  

6.2 Opis badań 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych robót obróbek blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według 

specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych, 

-sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić wzrokowo w 

czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i grubości blachy. 

6.3 Kontrola wykonania obróbek blacharskich Dokonać sprawdzenia: 

-ciągłości i szczelności obróbek blacharskich 

-sprawdzić skuteczność zamocowania blachy do podłoża 

-sprawdzić czy podczas prac nie została i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy 

-sprawdzić z dokumentacja wymiarów i spadków obróbek 

-sprawdzenie ilości zużytych materiałów w odniesieniu do instrukcji producenta 

-sprawdzenie prawidłowości i wytrzymałości zamontowanego włazu 

-sprawdzenie szczelności, pokrycie musi zapewniać szczelność, niedopuszczalne są jakiekolwiek 

przecieki Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blach/ powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-

80/B-10240 p. 4,3.2. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) 

- podczas wykonania prac pokrywczych, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) 
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- po zakończeniu prac pokrywczych. 

Kontrola międzyoperacyjna i końcowa, dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: 

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 

505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Uznaje się, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 

7.2 Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy rozwinięcia powierzchni 

wykonywanych obróbek blacharskich. 

 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 

8.2 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST Roboty powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

po dostarczeniu na budowę materiałów: 

-wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednimi 

dokumentami ( atesty, aprobaty itp.) 

-odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 

dokumentacja projektowa. 

po przygotowaniu podłoża: 

-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, 

miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolacje. 

po wykonaniu obróbek blacharskich: 

- sprawdzenie połączeń i prawidłowości ich wykonania 

- sprawdzenia wykonania: estetyczności, braku uszkodzeń blachy, zabrudzenia itp. 

8.3 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

8.3,1 Dokumentacja Odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu dokonujemy na podstawie: 

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacja techniczna 

- innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Zakres robót zanikających lub ulęgających 

zakryciu pisemnie określa Inspektor nadzoru lub dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.4 Odbiór końcowy Odbiór końcowy następuje po stwierdzeniu spełnienia warunków zawartych w 

punkcie 6. Do odbioru robót wykonawca przedstawia - zaświadczenia jakości materiałów 

- protokoły odbiorów częściowych 

- zapisy w dzienniku budowy Nadzoru o wykonaniu robót. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w 

„Wymaganiach ogólnych". 
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9.2 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra 

kwadratowego powierzchni pokrycia, montażu elementów prefabrykowanych, obróbek blacharskich. 

 

10. Przepisy związane: 

PN-61/B-10245 PN-EN 501:1999 PN-EN 506:2002 

PN-EN 502:2002 PN-EN 504:2002 PN-EN 505:2002 

PN-EN 507:2002 PN-EN 508-1:2002 PN-EN 508-2:2002 

PN-EN 508-3:2000 PN-81/H-92125 BN-70/5028-13 
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IX. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

OCIEPLENIA DACHU 
KOD CPV 4542100-8: 

 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ocieplenia i pokrycia dachu. 

1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robot objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad pokrycia styropapą, wymianie obróbek 

blacharskich. 

1.4.Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST, są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm aprobat technicznych. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Przy wykonywaniu dociepleń dachów z zastosowaniem styropapy należy przestrzegać zasad podanych 

w instrukcji producentów systemów ocieplania dachów. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za 

jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

2. Wykonania docieplenia dachu styropapą 

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania ocieplenia dachu 

polegająca na umocowaniu do istniejącego stropu od strony zewnętrznej płyt styropapy. W skład 

zestawu wyrobów wchodzi:-zaprawa klejąca do mocowania płyt styropapy do podłoża;-łączniki 

mechaniczne 

2.1.Uwagi ogólne i przygotowanie podłoża.  

Temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału aż do całkowitego stwardnienia nie może 

wynosić poniżej +5°C i nie wyżej niż 30°C.Nie wykonywać robót przy silnym wietrze. Podłoże powinno 

być : suche, wolne od brudu, kurzu i oleju, nośne, równe. Przed przystąpieniem do klejenia styropapy 

należy usunąć istniejące pęcherze oraz zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Przy zdejmowaniu 

starego pokrycia papą konieczne jest oczyszczenie, osuszenie i wyrównanie nierówności podłoża. W 

przypadku występowania pęcherzy, należy je wyciąć, oczyścić i wysuszyć powierzchnię, a następnie po 

zagruntować i po wyschnięciu gruntu nakleić łatę z papy podkładowej. 

2.2.Mocowanie płyt izolacyjnych. 

Metoda klejenia oparta jest na używaniu odpowiednich klejów i mas bitumicznych dopuszczonych do  

tego  typu prac.  Ważne  jest  również,  aby  stosowane  środki  nie  zawierały  związków organicznych,    

które    mogłyby    doprowadzić    do    degradacji    styropapy. Do klejenia płyt najwłaściwsze są kleje 

poliuretanowe wolno lub szybkoschnące. Ich zużycie i ilość podają producenci, natomiast należy 
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zwrócić dużą uwagę przy ich aplikacji na siły ssania wiatru. W przypadku metody  klejonej  dodatkowo  

w  strefach  krawędziowej  i  narożnej  należy  zastosować mocowanie mechaniczne –dotyczy to 

głównie dachów o dużych powierzchniach i na wysokościach powyżej 10m 

Dodatkowe wymagania: 

- płyty o wymiarach 1000x 1000 mm oraz 1000x 500mm w zakresie grubości 50-300 mm, powierzchnie 

płyt szorstkie, 

-krawędzie płyt proste, ostre bez wyszczerbień, -sezonowanie co najmniej 2 miesiące od daty 

wyprodukowania. 

Jako metodę przytwierdzania płyt styropapy stosować klejenie i dodatkowe kołkowanie. 

2.3.Gruntowanie podłoża. 

Podłoże pod płyty izolacyjne powinno być: czyste, suche, zagruntowane emulsyjną masą asfaltową. 

Gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podłoża i usunięcie ewentualnego pyłu i kurzu, który zmniejsza 

przyczepność kleju. 

2.4.Klejenie styropapy. Płyty mocuje się do podłoża za pomocą odpowiednich klejów oraz specjalnych 

łączników mechanicznych. Należy je mocować na odpowiednio przygotowane podłoże w taki sposób, 

aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt termoizolacyjnych były dobrze do siebie dociśnięte, 

a zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Podłoże powinno być nośne, stabilne, równe, 

suche, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność oraz wolne od agresji biologicznej i 

chemicznej.  Mocowanie do podłoża odbywa się dwoma metodami -mechaniczną i/lub klejenia. Płyty 

układa się na tzw. „mijankę”. 

Metoda klejenia oparta jest na używaniu odpowiednich klejów i mas bitumicznych dopuszczonych do 

tego typu prac.  Ważne jest również, aby stosowane środki nie zawierały związków organicznych,   które    

mogłyby    doprowadzić    do    degradacji    styropapy. Do klejenia płyt najwłaściwsze są kleje 

poliuretanowe wolno lub szybkoschnące. Ich zużycie i ilość podają producenci, natomiast należy 

zwrócić dużą uwagę przy ich aplikacji na siły ssania wiatru. 

2.6.Uwagi końcowe. 

Wszystkie prace związane z przygotowaniem podłoża oraz stosowaniem zapraw i klei montażowych 

powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiału oraz  

z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wszelkie nietypowe rozwiązania wynikłe podczas prowadzenia robót winne być konsultowane z 

projektantem bądź z doradcą technicznym producenta materiału. 

 

3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

3.1. Styropapa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  λ≤[W/mK] ≤ 0,038  

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu,  ≥[kPa] ≥ 100  

Wytrzymałość na rozciąganie papa-styropian,  ≥[MPa] ≥0,1  

Wytrzymałość na rozciąganie połączenia papa-styropian po działaniu temperatury + 80 C̊ - 20 C̊, [Mpa] 

≥0,1  

Wytrzymałość na rozciąganie połączenia papa-styropian po działaniu wody, [Mpa] ≥0,1   

Wytrzymałość na oddzieranie papy od płyty styropianowej, moment oddzierania, [Nmm/mm] ≥20   

Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny BROOF(t1) nierozprzestrzeniające 

ognia(NRO) przy grubości rdzenia ze styropianu nie większej niż 400mm 

 

3.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania –wg PN-74/B-24622 

3.4. Lepik asfaltowy na gorąco wg PN-B-24625:1998 
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4. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego 

rodzaju robót zgodnie z przedmiarem robót. 

 

5. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnymi z wymaganiami 

producentów materiałów.  

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla 

poszczególnych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały winny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

przedmiarze robót. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem 

technicznym i zamówieniem, 

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim 

dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną).  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta –powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, 

nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom  

przedmiotowych norm lub aprobat technicznych, 

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych 

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. Odbiór robót 
7.1. Roboty pokrywcze dachów, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie 

niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

-stanu podłoża, 

-jakości zastosowanych materiałów, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem. 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót po deszczu i powinny one 

obejmować sprawdzenie:- 

zgodności ich wykonania z dokumentacją robót pokrywczych (projektem budowlanym, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem, 

-certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

-prawidłowości przygotowania podłoży, 
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-dokładności i szczelności pokrycia. 

Odbiór gotowego pokrycia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robót, 

przedmiar, a także dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno być odebrane, jeżeli 

wszystkie właściwości pokrycia są zgodne z niniejszą specyfikacją, wymaganiami aprobat technicznych 

, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 

pokrycie nie powinno być przyjęte. 

 

8. Pakowanie i przechowywanie 
1)Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, 

2)Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

normie lub świadectwie. 

3)Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

4)Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie, odległość 

między stosami -80 cm. 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

9. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,8 mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

10. Podstawa płatności 
Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót będzie protokół odbioru podpisany przez 

Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Warunki płatności będą sprecyzowane w Umowie o wykonanie robót budowlanych. 

 

11. Przepisy związane 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
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X. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
KOD CPV 45421000-4 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robot. 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót: 

 

Montaż stolarki drzwiowej PCV szklonej,  

Montaż stolarki stalowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Wykonawca 

robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowa, 

STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 

ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 

Zasady montażu, użytkowania i konserwacji powinny być określone w instrukcji opracowanej przez 

Producenta i Wnioskodawcę Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej każdemu odbiorcy. 

2.3. Zgodność z założeniami projektowymi 
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- wykonanie z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze 

ewakuacyjnej, zgodnie z rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień) 

2.4 Stolarka drzwiowa 

Po wyborze określonego producenta i dostawy stolarki należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo  

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 

Po wyborze określonego producenta i dostawy stolarki należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo  

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 

2.5 Stolarka drzwiowa przeciwpożarowa 

2.5.1. Drzwi muszą spełniać wymagania normy PN90/B02850, a więc: 

- szczelność ogniowa - uniemożliwienie przejścia ognia i dymu przez przegrodę w założonym 

czasie 

- izolacyjność ogniowa - muszą być spełnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie 

przegrody Spełnienie tych warunków uniemożliwia zapalenie się palnych materiałów znajdujących się 

po nie objętej płomieniami drugiej stronie przeszklonej ściany, stwarza również możliwość korzystania 

z dróg ewakuacyjnych. 

2.7 Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi wewnętrzne wyposażone w: 

- zamek, 

- dwa zawiasy , 

- futryna z uszczelką. 

- malowanie wg palety producenta, 

- szklenie, 

- opaski. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 

naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem 

i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 

używanego na budowie sprzętu. 

 

Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. Wytycznych 

producenta w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 

większe niż 1.5 kN/m2. 

 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. 

Okna i drzwi. Wymagania i badania). Przed zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury 
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zgodność wykonanych ościeży z wymiarami elementów okiennych podanymi w Dokumentacji 

Projektowej. Montaż okien może być wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go 

przed opadami atmosferycznymi. 

Przed osadzaniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania i stan powierzchni ościeży.  

W wypadku występujących wad lub zabrudzeń powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić. 

Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle 

wg wskazówek producenta. Po zamocowaniu okna, szczelinę między ościeżem i oknem należy 

uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim 

rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. Stolarkę okienną należy zamocowywać w 

punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odległość punktów 

zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i 

płaszczyzny ościeża. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia 

ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A, a płaszczyznę 

połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. 

 

Dookoła stolarki drzwiowej listwy uszczelniające pomiędzy profilem stolarki a dociepleniem. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki w ościeżu: 

1)W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach i listwach, 

2)W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 

trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 

3)W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza może 

być dokonane następującymi sposobami: 

-w trakcie osadzania okna-ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć 

ościeżnicę do węgarka, 

 

-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż 

krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka 

i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym, 

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez 

ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna, 

5)W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna 

wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem 

termoizolacyjnym, 

6)Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi odchyłkami(nie 

mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych, 

7)Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Sprawdzić działanie okuć. 

8)Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków 

do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp.. 

Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione., 

9)Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie 

zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych, 

10)Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 

11)Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz 

fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie 

ościeżnicy, 

12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 

zamknąć. 
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6. Obmiar robót 

W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów stolarki, łącznie z pracą 

niezbędnych urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń, 

osadzeniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu. 

 

 

7. Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór stolarki przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów 

odniesienia. 

 

Odbiór robót 

W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, 

polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z Dokumentacją Techniczną i normą PN-

B/10085, sprawdzeniu dokładności wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, 

sprawdzeniu pionowości i poziomowości osadzonych okien. 

 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

 

-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp. Sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

 

-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, -sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu 

przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić Dokumentację Techniczną, protokoły badań 

kontrolnych jakości materiałów i protokoły odbiorów częściowych. Odbiór końcowy należy potwierdzić 

wpisem do Dziennika Budowy. 

 

8. Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 

obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.) 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: 

- stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

- uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem 

- prawidłowości działania części ruchomych. 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 

Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 

 

10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5) 84. 
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XI. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OCIEPLENIE I ELEWACJA BUDYNKU 

Kod CPV 45262000-1: 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszego zadania. „Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku”  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania 

robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 

stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanego 

systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. 

 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 2.2. Stosowane 

materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

- płyty kompozytowe na  podkonstrukcji systemowej.  Mocowanie   w   systemie producenta na   

podkonstrukcji   stalowej   montowana   jako   elewacja wentylowana 

- płyty z wełny mineralnej, montowane na zaprawie klejąca, 

- cokół tynkowany wraz z dociepleniem wełną mineralną, montowaną z zaprawie klejącej.  

 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływ na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością 
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przesuwania się podczas transportu. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki powinien się odbywać 

bezpiecznie, bez możliwości upadku z samochodu. Drogi po których będzie wywożony gruz należy na 

bieżąco oczyszczać aby umożliwić bezpieczne korzystanie pozostałym użytkownikom. 

Środkiem transportu, sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport 

w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie 

materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi 

stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 

przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania 

zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać 

stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.1. Wznoszenie i demontaż rusztowań 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie 

robót objętych zakresem ST. Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i 

przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. 

Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną pracę 

robotników. 

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności 

ich konstrukcji. 

 

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa 5.2.2. Naprawa tynków 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego systemu. Aby 

uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. 

 

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega 

do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od 

podłoża. Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć. 

 

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko 

odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy 

utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt wełny mineralnej i wykonanie 

na nich warstw ochronne - wykończeniowych. 

 

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to 

dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed 

uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną 

zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu 
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Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią (najlepiej 

ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. 

Ponieważ po przyklejeniu wełny mineralnej wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód 

elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki 

przyłączeniowej. Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania. 

 

Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to wykonać, 

posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb 

i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej 

przyczepności zapraw klejących. 

 

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli podczas 

mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania 

jej chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci 

nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej 

powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod 

system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną 

(oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 

8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej 

nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu 

styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki 

styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 

 

5.2.3. Ocieplenie elewacji 

5.2.3.1. Montaż listwy cokołowej 

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej, a 

produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak 

i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym 

obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany pionowego 

skrzydełka listwy. 

 

Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu 

w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie 

odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach 

przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. 

Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej 

krawędź należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną 

krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na 

każdy metr bieżący. W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w 

otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. 

Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na 

złączach, załamań i zwichrowań. 

 

5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe: wełnę mineralną należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 

temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 
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Warstwę termoizolacji stanowi wełna mineralna, spełniające następujące parametry: współczynnik 

przewodzenia ciepła λD 0,039 W/mK obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,31 kN/m3, 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny 

 

Elementem mocującym wełnę mineralną jest zaprawa klejowa.  

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

 

Przyklejanie wełny mineralnie należy zacząć od narożnika budynku. Powinny być układana z 

przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może 

znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia 

poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na 

pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna 

pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. 

 

Po nałożeniu zaprawy klejowej należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę 

dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. Należy przy tym kontrolować 

przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie 

się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, 

należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom 

przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest 

takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. 

W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, 

należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez 

uskoków. 

 

5.2.3. Wykonanie okładziny z płyt kompozytowych  

Elewacja składa się z trzech podstawowych elementów: 

a)konstrukcji wsporczej w postaci montowanego do ściany budynku, 

b)izolacji termicznej w postaci mocowanych do ściany budynku płyt z wełny mineralnej, 

c)właściwej elewacji z płyt kompozytowych. 

 

Ruszty nośne mocowane do ściany za pośrednictwem metalowych wkrętów do ścian zewnętrznych. 

Montaż płyt elewacyjnych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  

 

Montaż płyt kompozytowych w systemie kasetonowym wykonać według  systemu producenta 

metalowymi zaczepami lub metalowymi wkrętami bądź nitami do konstrukcji nośnej z kształtowników 

metalowych. Należy  dochować  wytycznych  producenta  dotyczących odstępów  podpór  przy  

obróbce  okładziny  ściennej z  płyt  kompozytowych.   

 

5.2.4. Wykonanie tynków 

  

5.2.4.1.  Wykonywanie warstwy zbrojonej 

Wykonywanie  warstwy  zbrojonej  na  styropianie lub  wełnie  mineralnej można  rozpocząć  nie 

wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt wełny mineralnej, przy bezdeszczowej pogodzie i 

temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany  spadek  

temperatury poniżej  0°C  w  ciągu  24  godz.,  wówczas  nie  należy  przyklejać  siatki  zbrojącej nawet, 

jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu płyt z  wełny mineralnej na całej 

powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym 
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zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk  elewacyjny. Warstwa 

zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni 

rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek 

odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia 

kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane 

zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna 

znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 

wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie narażone na 

uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz cokoły,  

powinny  być  wykończona  ze  szczególna,  starannością.  Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, 

czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować  i  przeszlifować  

drobnoziarnistym  papierem  ściernym.  Warstwę  zbrojoną  po całkowitym związaniu kleju, należy 

zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego  później  tynku.   Podkład  ten  

oddziela  chemicznie  warstwę  zbrojona,  od  tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie 

zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku  późnego  terminu  robót  i  

niesprzyjających  warunków  atmosferycznych(zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, 

ściany mogą, być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. Zaprawę  

nanosi się na  płyty  z wełny mienralnej  w pasmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z  włókna szklanego)  

gładką stroną pacy.  Grubość warstwy kleju  powinna  wynosić ok. 3 mm.  Nakładanie zaprawy  zaczyna  

się od  narożnika  budynku.  Po  nałożeniu zaprawy  klejącej  na  odcinku  równym długości  

przygotowanego  pasa siatki,  należy  "przeczesać"  ją zębatą  stroną  pacy.  Czynność  ta pozwoli uzyskać 

jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. Nie  wolno  wykonywać  warstwy  zbrojonej  metodą  

zaszpachlowania  klejem  uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu 

warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 

tynkarskiego. 

 

5.2.4.1.  Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład  tynkarski  jest  materiałem  o  konsystencji  gęstej  śmietany.  Należy  go stosować  bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla  

lub  wałka  malarskiego.  Czas  wysychania  zależnie  od  warunków  atmosferycznych  i wynosi od 4 do 

6 godzin. może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres  6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy 

np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe  nałożenie  tynków  . 

W  celu  uzyskania  równej,  pionowej  krawędzi  narożnika,  należy posłużyć  się  deska,  prowadzą  

równą,  niezwichrowaną  deskę  należy  wypionować  przy  pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony 

narożnika, wzdłuż jego krawędzi. Przed  narzuceniem  zaprawy  tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę 

wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu 

zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski 

prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę  prowadzą  należy  oderwać  i  przybić  z  drugiej  strony  

narożnika,  narzucając  i wyrównując zaprawę  w  analogiczny  sposób.  Po  związaniu  zaprawy  i  

usunięciu  deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca 

podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy 

zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy 

wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą 

drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura 

dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje 

ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. Styki pomiędzy 

ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy uszczelnić 

silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien  być  
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wykonany  w  sposób  elastyczny  i  szczelny.  Do  wypełnienia  szczeliny dylatacyjnej pomiędzy 

ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację  styku,  chroniącą 

przed  wodą  opadową  należy  wykonać  z  masy  trwale  plastycznej. Silikonem budowlanym należy 

tez uszczelnić styk wełny mineralnje z obróbką blacharską podokiennika. 

 

5.2.4.1.  Nakładanie tynków 

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 

pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 

grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi -pionowymi albo poziomymi (zależnie od 

oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 

okrężnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 

strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie 

od temperatury  powietrza  i  podłoża,  wilgotności,  nasłonecznienia  oraz  wiatru.  Aby  uniknąć 

powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji 

 

6. Kontrola jakości robót 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 

atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 

- zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 

- stanu wilgotności warstwy. 

- czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej. 

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 

- sprawdzenie sposobu wykonania obróbki 

- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 

 

7. Obmiar robót 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 

Ogólne" pkt. 7 

 

8. Odbiór robót 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 

8 

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

- sprawdzenie grubości tynku, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

- sprawdzenie jakości powierzchni. 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 

9. Przepisy związane 

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 

PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 

PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 

PN-88?b 06250 - Beton zwykły 

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy 

 


