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1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

    Termomodernizacja obiektów Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta                                 
                       
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1) Zamawiający:   Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta 

             2)   Instytucja finansująca inwestycję:     Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta 

                                                                               89-500  Tuchola  ul.  Nowodworskiego 9-13 

3)  Organ nadzoru budowlanego:   PINB  w  Tucholi 

                                                             89-500 Tuchola  ul.  Pocztowa  7 
4)  Wykonawca:  Oferent 

5)   Zarządzający realizacją umowy:   :   Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta 
                                                             89-500  Tuchola  ul.  Nowodworskiego 9-13 
6)   Przyszły użytkownik:           :   Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta 

                                              89-500  Tuchola  ul.  Nowodworskiego 9-13 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja obiektów  Technikum Leśnego w Tucholi im. 
Adama Loreta            
Brak określenia szczególnych wymogów Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania 
(jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, ze Wykonawca wywiąże się ze swoich 
obowiązków, kiedy zachowa  dobry  standard wykonania. 

Wszystkie określenia i nazwy materiałów użyte w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej 
nie są wiążące dla Wykonawcy, a służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych 
materiałów. Wszystkie materiały z prac rozbiórkowych podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy. 
Ogólny zakres robót i zagospodarowania terenu został ujęty w dokumentacji projektowej oraz w 
przedmiarze robót . 
 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 
 

1.4.1 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych wg spisu  

1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
 

1.5 Najważniejsze oznaczenia 

 ST - Specyfikacja Techniczna 

 SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Określenia   podstawowe Ilekroć  w ST jest mowa 
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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 

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, 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 postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

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 i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

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. 
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organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) - 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 robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

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 nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora 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 maja 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. 

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie 

 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyf. Tech. Wykon. i Odbioru Robót 
Budowlanych . 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru 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 kontraktowych, 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 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. 

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu 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 społeczności i innych. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.6.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

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, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.6.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 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. 

1.6.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak 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 zainteresowanych użytkowników 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. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

1.6 .6 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. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.7. 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 nie spełniających 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. 

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.6.9 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

1.6.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 
i elementów dodatkowych. 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać 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. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 

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. 

 

2 MATERIAŁY 
 
 

2.1 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). 
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2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

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. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 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. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

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. 

 

3 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

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. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów do wglądu potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4 TRANSPORT 
 

4.1 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 transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. 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 nie odpowiadające 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 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 
 

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej wg potrzeb, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy wg potrzeb 

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
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5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.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 w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

6.1 Zasady kontroli 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. 

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. 

6.2 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 tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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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. 

6.3 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 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym podczas przeprowadzania badań i 
pomiarów. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4 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. Do umożliwienia jemu 
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 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. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-Polską Normą 

-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99).W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 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 Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

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 
robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] 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] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę kosztorysie ofertowym , stanowiący załącznik do umowy w 
przypadku robót nie możliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w  

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 
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d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.1 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 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. 

8.2 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. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

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 i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.3.2. 

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. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
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oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i 
rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

1.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest : 
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Cena ryczałtowa -dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczałtowego jest potrzebna oferta wykonawcy 
(sporządzona wg szczegółowości zadanej przez Zamawiającego) odnosząca się do przedmiaru robót i 
np. cen jednostkowych Wykonawcy. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 

       z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229  z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). 

 

Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

Warunki  techniczne wykonania i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

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

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 

2 MATERIAŁY 

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

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 

2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2 Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3 Płyty termoizolacyjne: 
 

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej 
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 
01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie - 
metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste 
lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 
produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych 
płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

 

2.2.4 Łączniki mechaniczne: 

- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, 

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 

2.2.5 Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę 
zbrojoną. 

2.2.6 Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m , wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie 

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w 
różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony), 

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych, 
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- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych. 

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo 
lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 

- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane, 

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi 
im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - 
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych (ZUAT). 
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2.4 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 

- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 

3. 1 Sprzęt do wykonywania BSO 

Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych, 

Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania 
typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 
pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 

Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4.1 Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej , zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach 
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ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

5.1 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5,2 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek 
materiału izolacyjnego. 

5.3 Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
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strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 
wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 

5.4.1 Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na 
całą jego powierzchnię. 

5.4.2 Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 
także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za 
pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na 
całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej 
powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku 
styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, 
nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 2 

szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.4.3 Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.4.4Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
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5.4.6 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 
nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te 
wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju 
faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań 
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku 
odbicia rozproszonego poniżej 30. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.1.1Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami . 

6.1.2 Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej 
ST. 

6.2 Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola 
robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych 
pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 
mm, 

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
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- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 
czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4 Opis badań odbiorowych 

Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach: 
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

III nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 4 mm 
w 
pomieszczenia ch 
do 3,5 m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczenia ch 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

nie większe niż 3 mm 
na 1 m 

Obowiązują także wymagania: 

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm, 
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- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 7.1 

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potrąca się powierzchnie 

 

nieocieplane i powierzchnie otworów większe od 1 m , doliczając w tym przypadku do powierzchni 
ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży 
mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8 ODBIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W 
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"  

 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
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- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i  ilości  robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe m2 wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

- ocenę i przygotowanie podłoża, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

- gruntowanie podłoża, 

- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

- szlifowanie powierzchni płyt, 

- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych, 

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 

- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 
itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem 
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) -tynki, 
okładziny, ewent. malowanie, 

- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 

- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie 
z zaleceniami producenta, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej 
w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13499:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998   Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999   Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

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

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 
2002 r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 
2003 r. 

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 



 

 
 

33 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1. Tynki, ITB 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

 I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kod 45442100-8) 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 

ROBOTY MALARSKIE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych . 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 

- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń ), 

- zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 
- barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
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- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 

2.2. Rodzaje materiałów wg wytycznych producenta  

2.2.1. Farba silikatowa  

2.2.2 Farba emulsyjna 

2.2.3 Farba lateksowa  

2.2.4.Woda 
 

3. SPRZĘT I NARZĘDZI 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Do 

wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 
 
 
4. TRANSPORT 

Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.Materiały do robót malarskich należy 
składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
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metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub 
rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona. 

Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 
zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej 
niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna 
być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną. 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 

5.3.     Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.3.1.Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
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- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 , 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a 
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1. 
 

5.4.   Wymagania dotyczące powłok malarskich wg wytycznych producenta 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
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• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-
2.2.3. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 



 

 
 

40 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 
 

6.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 
 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
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d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

2 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m . 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
współczynników podanych w tablicy 2. 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
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powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia i płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2   powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 

lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 
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Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 

Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 

Lakiery nitrocelulozowe. 

Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby 

olejne i alkidowe. 

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. Farby 

dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 
4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN-C-81607:1998 

PN-C-81800:1998 

PN-C-81801:1997 

PN-C-81802:2002 

PN-C-81901:2002 

PN-C-81913:1998 

PN-C-81914:2002 

PN-EN 1008:2004 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy PN-68/B-10020 

PN-70/B-10100 

PN-91/B-10102 PN-89/B-

81400 PN-EN ISO 2409:1999 

PN-EN 13300:2002 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kod 45421000-4) 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 

B.12-02-00- drzwiowa z aluminium, stal 

B.12-02-00- Okienna  PCV 

 B.12-03-00-Parapety okienne  

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

2. MATERIAŁY 

2.1. Drzwi  

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowejnie powinny być większe niż 

podano poniżej. 
 

Różnice wymiarów [mm] drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 

powyżej 1 m 5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 

ościeżnicy mierzona w świetle                powyżej 1 m 2 

skrzydło we wrębie                              szerokość do 1 m 1 

powyżej 1 m 2 

wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych    do 1 m 
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przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 

powyżej 2 m 3 

przekroje szerokość                do 50 mm 1 

powyżej 50 mm 2 

elementów grubość                do 40 mm 1 

powyżej 40 mm 2 

grubość skrzydła 1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 

ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.5. Składowanie elementów 

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,   suchych  i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 

być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 

nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.6 Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium,  PVC 

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profile na okna z tworzyw sztucznych wielokomorowe 
(5-6 komór) o głębokości zabudowy 70-80 mm i grubych ściankach Okna PCV powinny mieć uszczelki 
EPDM o dostosowanym kształcie i osadzone w specjalnych kanałach Konstrukcja    okien z PCV z 
uszczelnieniem środkowym powodującym wyodrębnienie tzw. "suchej komory", w której pracuje okucie. 
Okna mają posiadać nawiewniki okienne ciśnieniowe . W  istniejących  oknach z PCV  należy  
zamontować  również  nawiewniki  ciśnieniowe 
 

2.7 Parapety okienne zewnętrzne  z  blachy  powlekanej   
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju robót. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać 

kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 

listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą 

a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
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- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie    prawidłowości    wykonania   z    uwzględnieniem    szczegółów 

konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie  działania  skrzydeł  i   elementów  ruchomych,   okuć   oraz  ich 

funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty 

podlegają odbiorowi. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle muru 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Podstawę do odbioru stolarki powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

Wszystkie roboty objęte B-06-00-00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- osadzenie stolarki 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-10085:2001     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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PN-72/B-10180 

PN-78/B-13050 

PN-75/B-94000 

PN-B-30150:97 

BN-82/6118-32 PN-C-
81901:2002 

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

Szkło płaskie walcowane. Okucia budowlane. Podział. Kit 

budowlany trwale plastyczny. Pokost lniany. 
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. Farby 

chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. Emalie olejno-żywiczne, 

ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa 

ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-

informator. BISPROL 2000

PN-C-81901:2002 

BN-71/6113-46 

PN-C-81607:1998 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 

(Kod CPV 45261210 – 9) 

 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 

 

 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji robót dekarskich,  wraz  z  ociepleniem  styropapą  15/20  cm 

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót dekarskich wykonywanych na 
miejscu.  

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych papą docieplenie wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- demontaż i rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 
- pokrycie  dwuwarstwowe papą zgrzewalną , 
- docieplenie styropianem laminowanym papą 
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej i papy  
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej  

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na rysunkach 
technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
Specyfikacją Techniczną .  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w  Specyfikacji Technicznej  
 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu:   
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu, 
- Montaż pokrycia dachowego i jego akcesoriów, 
- Przygotowanie i montaż rynien,  rur spustowych i opierzeń, 
- Roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w  Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac dekarskich. 
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych elementów   
    pokrycia dachu wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
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4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w  Specyfikacji Technicznej  
 
2.2.1. Papa 

- papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na 
osnowie z włókniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, 
zabezpieczona folią z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego. Wymagania podstawowe 

- gramatura osnowy – 250g/m2 
- grubość – 5,2 + 0,2 
- . Papa modyfikowana SBS, podkładowa o grubości 4 mm.  
Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartość asfaltu modyfikowanego SBS bez 
wypełniaczy wynosi 3000 g/m2, siły zrywające 1600/1400 N, wydłużenie 10/10 %, stabilność 
wymiarów 0,0 %, giętkość - brak rys i pęknięć w temp. - 20 *C,   
-  roztwór asfaltowy wg normy PN-74/B-24622 
- izokliny wykonane ze styropianu oklejonego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 

10*10 cm 
- płyty styropianowe laminowane papą asfaltowa na welomie z włókien sztucznych, płyty 

laminowane jednostronnie.   
 
2.2.2. Płyty  styropianowe 

- płyty styropianowe laminowane papą asfaltowa na welomie z włókien sztucznych, płyty 
laminowane jednostronnie.   

 
2.2.3. Elementy orynnowania dachu.  

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe elementy 
orynnowania powinny być składowane z dala od ciągów komunikacyjnych, w miejscu, w którym nie 
będą narażone na uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka 
ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji.  Wykonawca 
powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich elementów orynnowania, które 
powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  

 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  
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4.  TRANSPORT  
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej  
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót dekarskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  Specyfikacji Technicznej   
 
5.2. Przygotowanie dachu.  
        Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240,     
        w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
        Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża łatą kontrolną o    
       długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi  
        płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż  
       3 cm lub złagodzić za pomocą skosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
       Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony  
       kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
 
5.3. Krycie dachu papą. 
       Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

• +5°C w przypadku pap oksydowanych  
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  

      Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą   
       magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed    
      zgrzaniem. 
       Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,  
       podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
       Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, haków rynnowych i innego   
       oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów,    
      świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
       Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy  
       większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość   
       osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby   
       nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też  
       względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie  
      jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 
      Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć wmiejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po     
       przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch   
       końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie  
       rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na       
      całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
      Do  kladzenia  papy  można przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu   oraz wymaganiami szczegółowymi dla 
danego rodzaju podłoża, 

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład : tynkowaniu 
kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na 
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które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków 
do obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po 
jego całkowitym zakończeniu, 

 Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy as-faltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając 
wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 
wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować 
zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

• poprzeczny 12-15 cm.  
• podłużny 8 cm  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu 
kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane 
należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 
posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca 
się przycięcie narożników układanych pasów papy leleżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 Płyty  styropianowe przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej stropów i stropodachów. Stosuje 
się je od strony zewnętrznej stropodachów.  
Płyty styropianowe  powinny być układane na niepalnych podłożach np.: z blach fałdowych, płyt 
żelbetowych, na już istniejących pokryciach papowych. 
Nachylenie połaci dachowych z zastosowaniem płyt  styropianowych nie powinno przekraczać 20%. 
na podłożu betonowym 
Podłoże powinno być suche, czyste i zagruntowane asfaltową emulsją anionową. 
Na zagruntowane podłoże nanosi się lepik asfaltowy na gorąco, a następnie dociska płyty izolacyjne   
na istniejącym pokryciu papowym 
Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. Ewentualne fałdy należy 
zlikwidować, naderwane fragmenty pap podkleić. 
Na podłoże nanosi się lepik asfaltowy na gorąco, a następnie dociska płyty izolacyjne PS.  
na podłożu z blachy fałdowej 
Lepik rozprowadza się na powierzchni płyt, a następnie stroną pokrytą lepikiem dociska do podłoża i do 
boków płyt już ułożonych. 
 
5.4 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 
 

Mocowanie haków na rynny. 
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi lub łat, 
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.  
Mocowanie rynien. 
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny wsunąć 
w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez umieszczenie 
pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami należy  rozciągnąć linkę. 
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep łącznika 
w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 
Mocowanie obejm. 
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie zależy od 
odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę odpowiednią do materiału 
ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian murowanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe należy 
zamontować po wykończeniu elewacji. 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
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Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma 
powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 
Mocowanie wylotu rury. 
Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

  
5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 

Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.4.6. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem napraw 
i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów  oraz uzyskać pisemne 
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 

- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 

- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i  
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w  Specyfikacji Technicznej  Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 pokrycia dachowego, opierzenia 
- 1 mb orynnowania budynku. 
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7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej . Odbiór 
robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. Podstawą płatności 
są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
- Montaż orynnowania dachu. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 
8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
8.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

(Kod CPV 45331100-7) 

 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
    Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania    
    dotyczące realizacji robót c.o  
 

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót c.o przewidzianych w projekcie budowlanym. 
Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót 
c.o wykonywanych na budowie. 
 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót :                           -     
wykonanie instalacji c.o, 

      -     montaż armatury instalacji c.o, 
-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty c.o, jakie występują przy realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją Techniczną  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej   
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót c.o: 

- przygotowanie i wykonanie instalacji c.o, 
- montaż osprzętu armatury c.o, 
- roboty pomocnicze, 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty c.o, jakie występują przy realizacji                                        

  umowy. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w  Specyfikacji Technicznej.  
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Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  
 

2.MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w  Specyfikacji Technicznej  
 
2.2 Rury miedziane. 

Rury miedziane powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz i bez widocznych  śladów 
zgnieceń, załamań i innych uszkodzeń. Powinny być przechowywane z dala od ciągów 
komunikacyjnych na budowie w celu zapobieżenia jej uszkodzeń mechanicznych. Powinny być 
układane na regałach lub w stosach i posegregowane według średnic. Stosy na ziemi należy 
układać na podkładach o wysokości nie mniejszej niż 10 cm, tak aby ułatwiony  był ściek wód 
opadowych.  

2.4. Armatura instalacji c.o. 
Armatura przed dostarczeniem na budowę powinna być sprawdzona. Na korpusach nie 
powinno być widocznych porów, pęknięć, skrzywień, nieszczelności, powierzchnie malowane 
powinny być czyste, bez widocznych uszkodzeń. Wszystkie elementy armatury powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, ułożone na podkładach i zabezpieczone 
przed zmianą położenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe i wylotowe powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wszystkie zastosowane w instalacji c.o elementy  
muszą posiadać atesty dostarczane wraz z elementami przez producentów, których parametry 
odpowiadają ustaleniom odnośnych norm. 

  
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót c.o pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej   
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4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót c.o 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  Specyfikacji Technicznej  

 
5.2.1 Wykonanie instalacji c.o. 

Instalację c.o należy wykonać jako instalację grzejnikową dwururową, pracującą w układzie 
pompowym z rozdziałem dolnym, z zabezpieczeniem systemu zamkniętego, z zabudowanymi 
odpowietrznikami na grzejnikach. Do wykonania instalacji należy zastosować rury miedziane. 
Łuki i odgałęzienia wykonać z typowych kształtek. Najwyższe punkty instalacji c.o należy 
odpowietrzyć za pomocą odpowietrzników mechanicznych zainstalowanych przy grzejnikach. 

Przejścia przewodów instalacji przez ściany wykonać poprzez założenie rur ochronnych lub 
rozet. Odwodnienie instalacji można wykonać przy pomocy zaworów ze złączką do węża 
montowanych w najniższych punktach instalacji. Rozprowadzenie przewodów poziomych i 
pionów c.o , których trasy muszą być zgodne z projektem budowlanym, wykonać w bruzdach 
ściennych 14 x 14 cm w izolacji termicznej, krytych płytami kartonowo- gipsowymi. 
Po wykonaniu prób ciśnienia i na gorąco rurociągi prowadzone w kanalikach izolować 
termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej grubości 13  mm.. 
Jako powierzchnie ogrzewalne należy zastosować grzejniki stalowe jedno i dwupłytowe 
wyposażone w zawory termostatyczne, odpowietrzniki oraz komplet  zawieszeń, wsporników i 
kratek. Na zaworach powrotnych zamontować zawory odcinające dla umożliwienia łatwego ich 
demontażu. Grzejniki należy montować pod parapetami okien zgodnie ze wskazówkami 
producenta. Na odcinkach prostych przekraczających 5 m (przy braku samokompensacji) 
stosować typowe kompensatory. Wszystkie zastosowane materiały, elementy prefabrykowane, 
armatura i sprzęt powinny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. 
Roboty instalacyjne powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami i normami.   

 
5.2.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót c.o. 

Roboty c.o muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac c.o. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanych materiałów, 

- Jakości połączeń poszczególnych elementów instalacji, 
- Protokołów prób szczelności instalacji c.o, 
- Dokładności montażu poszczególnych elementów instalacji, 
- Estetyki wykonania robót c.o 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót c.o z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w  Specyfikacji Technicznej 
 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 mb wbudowanej rury. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości wykonania robót c.o 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 

-    dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót, 
- przygotowanie i wykonanie instalacji c.o w budynku, 
- montaż osprzętu armatury c.o, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, 
PN-84/B-01405 – Centralne ogrzewanie. Grzejniki. 
PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń c.o 
PN-90/M-75003 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania. 
PN-90/M- 75010 – Termostatyczne zawory grzejnikowe.  
PN-B – 02424:1999 – Rurociągi. Kształtki. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 
(  Kod CPV 45310000-3 ) 

 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA   ODGROMOWA 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne"  

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące  realizacji robót instalacji  odgromowej 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót dekarskich wykonywanych na miejscu 
 

1.2. Zakres robót 

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji odgromowej w 

zakresie: 

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej  
- montaż zwodów poziomych, 
- montaż zwodów pionowych, 
- montaż złączy pomiarowych instalacji odgromowej, 
- montaż osłon instalacji odgromowej, 
- badanie i pomiary instalacji odgromowej. 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz sporządzonymi przedmiarami. 

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST . "Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami          
i wymaganiami podanymi przez producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowej. 
Przewidziane materiały do zabudowy: 

�  wsporniki instalacji odgromowej układanej na dachu  
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� wsporniki dla instalacji naprężnej dla zwodów pionowych montowanych na ścianach, 
� przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ɸ 8 mm, 
� osłony przyścienne instalacji odgromowej, 
� złącza rynnowe i do blacharki, 
� zaciski probiercze, 
� śruby naciągowe, 
� złącza pomiarowe. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu 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. 
Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
elektronarzędzia, młotek, śrubokręty, klucze i inny odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania 
robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne"  

Podstawowe środki transportu: 
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne"  

Przewidziano wymianę instalacji odgromowej w 100 %.  

Zwody układać na najwyższych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.  

Do zwodów przyłącza się wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny. 
Można także stosować uchwyty przyklejane do papy. Należy przy tym stosować odpowiednie 
mrozo i wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane mają podstawę, do której jest przytwierdzona 
część plastykowa z otworem na drut instalacji odgromowej.  
Przewody odprowadzające układać systemem naciągowym na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Przewody odprowadzające muszą być prowadzone w linii prostej tak, aby zapewniły najkrótsze 
połączenie z uziomem. Jako "naturalne" przewody odprowadzające można wykorzystać na 
warunkach sprecyzowanych w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne połączone 
elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp. 

W miejscu połączenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzające muszą być wyposażone      
w zacisk probierczy umieszczony na ścianie lub w studzience pomiarowej. złącza pomiarowe 
należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Dla przewodów odprowadzających należy 
montować osłony.  
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 Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne"  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu poprawności montażu i zgodności 
materiałów z ST: 
- montażu wsporników, 
- wykonania  zwodów poziomych i pionowych, 
- montażu osłon odgromowych, 
- montażu studni pomiarowych i zacisków probierczych. 
- pomiarów instalacji elektrycznej i wyrównawczej. 
-  
6. ZASADY OBMIARU 

0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

6.1.  Szczegółowe zasady obmiaru robót 

6.1.1.  Ułożenie instalacji odgromowej zwodów poziomych, pionowych i uziomu otokowego 
oblicza się w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m. Długość wylicza się na podstawie faktycznie 
ułożonej instalacji odgromowej (przewodów instalacji odgromowej), w którą są wliczane 
wszystkie czynności i materiały podstawowe i pomocnicze związane z przygotowaniem, 
montażem przewodów i wsporników i złączy.  

6.1.2.  Zamontowanie złączy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z osłoną przewodu 
doprowadzającego oblicza się w (kpl) z dokładnością do 1 kpl. Ilość oblicza się jako ilość 
faktycznie zabudowana, w które są wliczone wszystkie czynności – wykop montaż, zasypanie, 
odtworzenie nawierzchni oraz materiały podstawowe, pomocnicze związane z wykonaniem 
kompletnego złącza pomiarowego i przeprowadzenie wszystkich pomiarów zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
 

6.2. Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne 

(m) - dla kompletnej instalacji odgromowej, zwodów poziomych, pionowych i uziomu 

otokowego, 

(kpl)   – dla kompletnego złącza pomiarowego wraz z osłoną przewodu odgromowego. 

 

7. ODBIÓR 

Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne"  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne"  
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Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej        i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny 
jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  
robót w tym: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
− wykonanie montażu instalacji odgromowej,  
− uziomu otokowego, 
− złączy pomiarowych 
− osłony instalacji odgromowej  
− pomiary i badania instalacji odgromowej, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidacja stanowiska roboczego. 

Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiaru robót 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”– tom V. 
•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom V, 
• „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa       i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”. 
• PN/JEC 364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
• PN/E–05003 – Ochrona odgromowa 
• PN/E-05009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 
 
 
 

(Kod CPV 45315100-9) 

 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
 
 
 
 
 

INSTALACYJNE ROBOTY  ELEKTRYCZNE 
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1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót elektrycznych  
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót elektrycznych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty elektryczne obejmują wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i 
gniazd w/ w budynku. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych:        
-     zewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia LED, 
-     wewnętrzna wymiana  opraw na LED, 
-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne, jakie występują przy realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w   
 na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją Techniczną   

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w  Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem instalacji 
elektrycznych budynku :  
-     przygotowanie i układanie przewodów instalacji, 
- montaż osprzętu instalacji elektrycznej, 
- roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
1. Harmonogram i kolejność prac elektrycznych. 
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Wykaz użytych materiałów. 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części   
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    opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

2.MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w  Specyfikacji Technicznej  

 
2.2 Przewody. 

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszą posiadać na swoich izolacjach 
zewnętrznych cechę rozpoznawczą producenta oraz odpowiednie symbole literowe 
zawierające informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiałach i jego 
parametrach technicznych. Izolacja na nich musi być cała, nie może być na niej przecięć, 
przetarć i innych uszkodzeń mechanicznych. 

 
2.3 Osprzęt instalacji elektrycznej. 

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, 
łączniki klawiszowe, bezpieczniki, wyłączniki różnicowo- prądowe, itp. muszą posiadać atesty 
dostarczane wraz z elementami przez producentów. 

 
2.4 Rozdzielnia 

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spełniać warunki zawarte w 
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposażenie muszą posiadać atesty dostarczone przez 
producentów. 

 
2.5 Materiały pomocnicze. 
- rurki osłonowe PCV, 
- objemki rurek osłonowych PCV, 
- śruby stalowe z kołkami rozporowymi, 
- puszki podtynkowe PCV, 
- kostki do łączenia poszczególnych odcinków przewodów, itp. 

Wszystkie wymienione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty dostarczone przez 
producenta.  

 
2. SPRZĘT 

  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót elektrycznych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  
 

 
4.  TRANSPORT  
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4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej  
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
elektrycznych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  Specyfikacji Technicznej  
5.2. Wewnętrzna instalacja elektryczna. 

W pierwszej kolejności należy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą przebiegać 
oraz wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania RG. Instalacja elektryczna     
w/ w budynku jest instalacją podtynkową , dlatego też należy w miejscach prowadzenia 
przewodów na powierzchni ścian i sufitów wykuć bruzdy do ich układania. 
Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych do 
krawędzi ścian i stropów. Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla 
dozoru i obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz 
dostępem osób trzecich. W instalacji elektrycznej należy zastosować wyodrębnione obwody 
oświetlenia górnego, gniazd wtyczkowych ogólnodostępnych oraz gniazd wtyczkowych 
urządzeń 
zainstalowanych na stałe (dla odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej 
należy  zainstalować ochronę przepięciową. Obwody odbiorcze powinny być tak podłączone 
do wewnętrznej linii zasilającej, aby obciążenia poszczególnych faz  były możliwie 
jednakowe, nie wywołujące niedopuszczalnej asymetrii napięć. Każde odgałęzienie musi być 
wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe umieszczone w RG.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Specyfikacji Technicznej  
6.2.  Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej należy przed przekazaniem ich do eksploatacji  
        przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w  
        zakresie: 

-  zgodności z dokumentacją techniczną, 
-  poprawności montażu, 
-  kompletności wyposażenia, 
-  poprawności oznaczenia, 
-  braku widocznych uszkodzeń, 

      -  atesty producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych  elementów instalacji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: - 1 mb ułożonego przewodu. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

       Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej   

        . Do odbioru robót należy przedłożyć: 
  -   dokumentację powykonawczą, 
  -   protokoły pomiarów, w tym skuteczności ochrony od porażeń i rozkładu natężenia  
       oświetlenia, 
  -   protokoły prób i pomiarów urządzeń tego wymagających, 
  -   protokół z 72 – godzinnej próby działania urządzeń tego wymagających. 
 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.  
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych elementów instalacji, 
- Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
  własnością wykonawcy – materiałów z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
- Zarządzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunków 

dostarczania energii elektrycznej, 
- Zarządzenie ministra energetyki i górnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, 

- Zarządzenie ministra górnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogólnych zasad 
eksploatacji urządzeń energetycznych. 

-  
9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-91/ E – 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 
PN-93/ E – 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. 
PN-91/ E – 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot, 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie. 


