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I. CZĘŚĆ OGÓLNA: 
 
1. WSTĘP: 
 
1.1. Przedmiot ST: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót do projektu budowlanego dla zadania pn.: „PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

DOCIEPLENIA, PRZEBUDOWY INSTALACJI C.O. I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU 

URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE PRZY UL. REYMONTA 4” 

1.2. Zakres stosowania ST: 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 660377205 

1.3. Zakres robót budowlanych, prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
 
A.  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ:       45100000-8 

• ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE – ODBIJANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH: 
45111100-9 
 

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 

CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:    45200000-9 

• WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ:      45262120-8 

• KŁADZENIE RYNIEN:       45261320-3 

• USZCZELNIANIA – OBRÓBKI BLACHARSKIE:     45261420-4 

• REMONT STARYCH BUDYNKÓW - RENOWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: 45262690-4 
WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ – PRZEBUDOWA  
BALUSTRADY:        45262400-5
  

 
C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH:                   45300000-0 
 

• IZOLACJA CIEPLNA – IZOLACJA PODDASZY:     45321000-3 

• INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO –  
INSTALOWANIE BRAMY STALOWEJ:      45340000-2 
 
 

D. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH   45400000-1 
  

• TYNKOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:     45410000-4 

• INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW   45421100-5  

• DEKOROWANIE:         45451000-3 
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1.4. Określenia podstawowe: 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekt budowlany- należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

1.4.2. 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. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 
o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli- należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 

1.4.5.  obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym 
parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, 
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, 
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani 
urządzenia budowlanego; 

1.4.6. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

 a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki 

1.4.7. 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 niepołączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

1.4.8. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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1.4.9. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.4.10. przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

1.4.11. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym; 

1.4.12. 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; 

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

1.4.14. 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. 

1.4.15. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 

1.4.16. 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; 

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 

1.4.18. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

1.4.17. aprobacie  technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany; 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany 
i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, 
którego właściwości wpływająna właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do 
podstawowych wymagańdotyczących obiektów budowlanych 
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1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768); 

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

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

1.4.23. 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. 

1.4.24. 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. 

1.4.25. 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. 

1.4.26. 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. 

1.4.27. 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. 

1.4.28. 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. 

1.4.29. 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. 

1.4.30. 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. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
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1.4.33. 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. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. 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.). 

1.4.36. 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. 

1.4.37. 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. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. 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. 

1.4.40. 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. 

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

1.4.42. 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. 

1.4.43. 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 
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w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony 
w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

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

projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. 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 dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

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. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa: 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego,  

• sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST: 

Dokumentacja projektowa, ST 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. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

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 ST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 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 ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

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

wykonawcy. 

1.5.4. 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. 

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

w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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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. 

1.5.7. 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. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 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. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
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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. 

1.5.10. 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. 

1.5.11. 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, póz. 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 póz. 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 ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 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 

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 nie przyjęciem 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. 
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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 ST 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 

zawartym w ST, 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, ST 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 potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 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. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST 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: 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, który 

powinien składać się z części opisowej i graficznej, zawierać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń 

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedurę pomiarów 

i badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 

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 ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

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

własny koszt. 

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

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

a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

6.1. Program zapewnienia jakości: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do  pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

6.2. 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 ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 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. 

6.3. 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. 

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 : 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
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6.4. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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. 

6.5. Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

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

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. 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 ST 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 ST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje: 

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

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie  Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
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przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98),, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

• 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 ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty 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. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

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 ST. 

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, 

Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, również, następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek 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. 
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7. OBMIAR ROBÓT: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 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 ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

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

7.4. Uwagi i zasady wdrażania: 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT: 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

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

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.1.1. 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 ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. 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. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy): 

8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 
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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 16 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

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 ST. 

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 ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.3.2. 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: 

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

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

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   certyfikaty  na  
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

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

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

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. 

8.1.3.3. 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. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Zgodnie z umową między stronami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

10.1. Ustawy: 

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

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

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

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

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, 
poz. 2086). 
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10.2. 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, póz. 
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, póz. 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, póz. 2041). 

• 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, póz. 
2042) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, 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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II. CZĘŚĆ ZASADNICZA: 

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ: 
(Kod CPV 45100000-8) 

1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE – ODBIJANIE TYNKÓW 

ZEWNĘTRZNYCH: 

(Kod CPV 45111100-9: Roboty w zakresie burzenia; 

1.1.1. Wstęp: 

1.1.1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji: 

Niniejszy rozdział specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych 

związanych  z projektem budowlano-wykonawczym docieplenia, przebudowy instalacji C.O. i wewnętrznej 

instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie.  

1.1.1.2. Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie: 

- odbicie tynków zewnętrznych. 

- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki. 

1.1.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.1.2. Materiały: 

Dla robót przygotowawczych materiały nie występują. 

1.1.3. Sprzęt: 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
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1.1.4. Transport: 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed wysypaniem. 

1.1.5. Wykonanie robót: 

1.1.5.1. Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 

1.1.5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.1.6. Kontrola jakości robót: 

Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „ w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót 

rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

1.1.7. Obmiar robót: 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- skucie tynków – m2. 

- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki – m3. 

1.1.8. Odbiór robót: 

Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Wszystkie roboty objęte ST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.1.9. Podstawa płatności: 

Zgodnie z umową między stronami 

1.1.10. Normy i przepisy związane: 

• USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

• 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). 
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ: 
(kod CPV 45200000-9) 

2.1. WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ: 

(Kod CPV 452621020-8) 

 

2.1.1. Wstęp: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wznoszeniem rusztowań. 

Ze względu na zakres robót: 

• roboty tynkarskie. 

• obróbki blacharskie. 

• renowacja dachu. 

• wymiana  rur spustowych. 

• renowacja ścian zewnętrznych. 
 

Należy przestrzegać zasad użytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i 

rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni. 

2.1.2. Materiały: 
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne. 

2.1.3. Sprzęt: 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

2.1.4. Transport: 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

2.1.5. Wykonanie robót: 
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 

• o zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 

• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 

• podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m/s. 
Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze. 

Stojaki rusztowania należy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na podłożu 

zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe powierzchnie 

podłoża. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż: 
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W kierunku równoległym do ściany tj. podłużnie: 

• dla rusztowań drewnianych   2.50 m. 

• dla rusztowań z rur stalowych   2.00 m. 
 
W kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym: 
 

• dla rusztowań drewnianych   1.50 m. 

• dla rusztowań z rur stalowych  1.35 m. 
 

Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy umocować do stojaków i rozmieszczać na 

całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia 

rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0 m.  

W szczególności: 

• pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, znajdującą się nad 
podłożem. 

• stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań. 

• stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania. 

• stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między przęsłami stężonymi 
nie powinna przekraczać 6.00 m. 
 

Konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność 

konstrukcji. Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5.0 m. Składowa pozioma jednego 

zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5kN. Rusztowania o długości większej niż 10.0 m należy 

dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru. Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone 

w płaszczyźnie poziomej. 

Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35cm. Konstrukcja 

rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej niż 3.0m a pomost roboczy może 

być umieszczony ponad linia kotew nie więcej niż 1.5 m. 

Rusztowania należy wyposażyć w balustradę składająca się z deski krawędziowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawędziową a poręczą 

wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku odsunięcia 

rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony ściany. 

Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania. Rusztowania 

usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać 

daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemnić i sporządzić protokół zerowania. 
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2.1.6. Kontrola robót: 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

• Zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 

• Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,  

• Wykonanie i kompletność połączeń,  

• Stabilność konstrukcji 
 

2.1.7. Obmiar robót: 
Zgodnie z przedmiarem robót. 

2.1.8. Odbiór robót: 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 

2.1.9. Podstawa płatności: 
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.1.10. Przepisy związane: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi 
zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.   

• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

• PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

• PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze. 
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2.2. KŁADZENIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH: 

(Kod CPV 45261320-3) 

 

2.2.1. Wstęp: 
 

2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych związanych z zakładaniem rur spustowych stalowych cynkowo-tytanowych. 

2.2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej: 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

2.2.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną: 
 Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

montaż systemu odwodnienia dachu. Są to: 

• Kładzenie rur spustowych. 

• Montaż haków rynnowych. 

• Montaż obejm rur spustowych. 
 

2.2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.2.2. Materiały: 
  

Rury spustowe odzyskane z demontażu 

Haki i obejmy z blach tyntan-cynk. 

Klej: 

Elastycznym jednoskładnikowym, wiążącym pod wpływem wilgoci kitem poliuretanowym służącym do 

uszczelniania oraz klejenia. 
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Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Technologie wykonawcze podano w 

niniejszej ST. 

 Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz 

ich właściwości są co najmniej takie same, lub lepsze niż materiałów zastosowanych w dokumentacji 

technicznej. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inżyniera. 

 Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan techniczny rynien.. Należy przewidzieć montaż: 

• Wpustów rynnowych 

• Uchwyty rur spustowych 
 

Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z przyjętymi 

w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały muszą być w I klasie jakości. Odstępstwa są niedopuszczalne. 

 Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca 

powinien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inżyniera. 

2.2.3. Sprzęt: 
 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
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wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania 

producenta wyrobów. 

2.2.4. Transport i składowanie: 
 Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby 

w przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie.  

 Rynny i rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 

nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie. Wysokość sztapla nie może 

przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki różnego typu należy przechowywać pod dachem w oryginalnych 

opakowaniach do czasu ich montażu. 

2.2.5. Wykonanie robót: 
Montaż rury spustowej należy rozpocząć od włożenia odcinka rury w odpływ leja spustowego i 

wyznaczenia miejsca montażu obejmy. Obejmy rury powinny być montowane pod każdym kielichem rury w 

odległościach nie większych niż 2 m od siebie. 

W sytuacji gdy okap dachu uniemożliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, na bosy koniec leja 

należy zamontować dwa kolana o równych kątach, a pomiędzy nimi odcinek rury. Następnie zaznaczyć na 

ścianie położenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadła pod kielichami rur spustowych. 

Zainstalować obejmy, a potem rury. 

Woda deszczowa będzie odprowadzana do kanalizacji, zatem w dolnym odcinku rurę zainstalować 

w czyszczaku. Rurę należy zamontować tuż nad kształtkami. 

2.2.6. Kontrola jakości robót: 
 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

2.2.7. Obmiar robót: 
 Obmiar robót zgodny z przedmiarem robót. 

2.2.8. Odbiór robót: 
 Odbiór robót instalacyjnych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu: 

• prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

• mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

• prawidłowości spadków rynien. 

• szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  
 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

2.2.9. Podstawa płatności: 
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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2.2.10. Normy i przepisy związane: 
• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 

• PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania. 

• PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej 
strony i rury spustowe łączone na zakład. 

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

• PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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2.3. USZCZELNIENIA – OBRÓBKI BLACHARSKIE: 

(Kod CPV 45261420-4) 

2.3.1. Wstęp: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

2.3.2. Materiały: 
Blacha tytan cynk produkowana zgodnie z PN-EN 988. Elektrolitycznie rafinowany cynk o czystości 

99.995% zgodnie z PN- EN 1179. 

• Gęstość (ciężar właściwy): 7.2 g/cm3. 

• Punkt topnienia: 418 °C. 

• Granica rekrystalizacji: > 300 °C. 

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

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

• Elastyczność  ≥ 80,0000 N/mm². 

• Niemagnetyczny. 

• Niepalny. 
Łączniki mechaniczne: 
Kołki rozporowe ze stali ocynkowanej M6 z koszulką z NYLONU PA 6.6 z długą płaszczyzną podziału. 
Nakładki na nakrętki: Materiał: LLD-PE. 

Podkładka EPDM: Materiał: EPDM. 
Papa podkładowa. 

 

2.3.3. Sprzęt: 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Nie jest 

wymagany specjalistyczny sprzęt po za giętarką do blachy, nożycami do blachy oraz drobnymi 

elektronarzędziami ręcznymi.  

2.3.4. Transport: 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

2.3.5. Wykonanie robót: 
 

2.3.5.1. Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej o grubości od 0,5mm do 0,6mm można 

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

oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Na mur pod obróbkę blacharską należy ułożyć warstwę papy podkładowej. 

Obróbkę blacharska należy wygiąć tak powstał okap o wielkości nie mniejszej niż 5 cm i aby został 

wykształcony kapinos nie mniejszy niż 3 cm. Obróbki blacharskie należy przytwierdzić za pomocą łączników 

mechanicznych wyposażonych w podkładki EPDM oraz kapturki LLD-PE. Łączniki umieszczać nie rzadziej niż co 

50 cm.  
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2.3.6. Kontrola robót: 
Kontrola robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanego materiału, zgodności wykonanych robót 

z projektem oraz ST. 

2.3.7. Obmiar robót: 
Obmiar robót zgodny z przedmiarem robót. 

2.3.8. Odbiór robót: 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z założeniami podanymi w punkcie mówiącym o kontroli robót. 

2.3.9. Podstawa płatności: 
Płatność zgodnie z umową między Stronami. 

2.3.10. Normy i przepisy związane: 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i elementów (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690). 

• Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiałów. 

• PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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2.4. REMONT STARYCH BUDYNKÓW – RENOWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: 

(Kod CPV 45262690-4) 

2.4.1. Wstęp: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zszywania pęknięć w istniejących murach. 

2.4.2. Materiały: 

2.4.2.1. Pręty HELIBAR: 
Pręty HELIBAR powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy 

Grade 316 wg EN 1.4401, o następujących właściwościach mechanicznych: 

- umowna granica plastyczności Re0,2 ≥ 220 MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 510 MPa 

- wydłużenie względne A5 ≥ 45 % 

Należy zastosować pręty średnicy 6 mm. 

Średnica pręta [mm] Długość skrętu [mm] Obwód pręta [mm] Przekrój [mm²] 

Ø 6 ± 0,2 25 ± 1 / 29 ± 1 25 ÷ 29 ≥ 7,1 

2.4.2.2. Zaprawa HELIBOND MM2: 
Helibond MM2 jest tiksotropową zaprawą na bazie cementu stosowaną do iniekcji przy pomocy 

pistoletów ręcznych lub elektronarzędzi. HeliBond dostarczany jest w wiaderkach zawierających suchy proszek i 

osobno pakowany ciekły komponent. HeliBond cechuje się niską proporcją cieczy do proszku, zapewniającą 

właściwości tiksotropowe zaprawy, która całkowicie wypełnia wszystkie pustki, do których zostanie wtłoczona i 

szybko osiąga odpowiednią wytrzymałość na ściskanie. Jednym ze składników jest produkt rozprężający 

zapewniający kompensację skurczu występującego w czasie wiązania. HeliBond MM2 jest odpowiedni do 

łączenia metalowych elementów (kotew, prętów) z najczęściej występującymi podłożami murowymi min. 

betonem, cegłą, kamieniem i różnego typu bloczkami. W celu zapewnienia dobrego wiązania konieczne jest 

wykonanie otworu lub nacięcia o odpowiednich wymiarach. Otulina grubości 2 mm wokół elementu 

metalowego jest zazwyczaj wystarczająca, ale może zostać zwiększona w podłożach o dużej nasiąkliwości lub w 

przypadku głębokich wierceń, w których wiertło ma tendencje do schodzenia z osi. W przypadku prętów, kotew 

i łączników firmy HELIFIX przyjmuje się następujące zasady: 
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2.4.3. Nadproże L19: 
Nadproża L19 – zgodne z PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów.  

Część 2: Nadproża. 

2.4.4. Sprzęt: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw 

• pistolety ręczne 

• młot pneumatyczny 

•  

2.4.5. Transport: 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, 

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

2.4.6. Wykonanie robót: 
Naprawa pęknięć lokalnych 

 

Naprawa pęknięć blisko naroży 

 

1. Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną głębokość. W 
przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. 
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2. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. 
3. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15 mm. 
4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 
5. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego 

uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych 
spoinach obiektu. 

6. Wyrównać powierzchnię spoiny. 
7. Zwilżać spoinę co pewien czas. 
8. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. 

UWAGI. 

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. Głębokość szczeliny 35 do 40 mm (plus grubość tynku). 
b. HeliBar co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę. 
c. Pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły). 
d. Jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża pręt powinien być 

zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie. 
e. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu HeliBar powinien być zagięty i 

zamocowany w ościeżu. 

 
Przygotowanie zaprawy: 

• Ciekły roztwór wlać do dostarczonego wiaderka i dosypać proszek. Dokładnie wymieszać przy użyciu 
mieszadła mechanicznego (przystawka do wiertarki). Mieszanie ręczne jest niewskazane, ponieważ nie 
zapewnia dokładnego wymieszania składników w odpowiednim czasie. 
W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY DODAWAĆ WODY LUB INNYCH CIECZY. CAŁA ZAWARTOŚĆ POWINNA 

ZOSTAĆ UŻYTA JEDNORAZOWO - NIEDOPUSZCZALNE JEST DZIELENIE NA CZĘŚCI. 

• Napełnić zbiornik pistoletu do zaprawy i wprowadzić zaprawę ciągłym ruchem do wyciętej szczeliny lub 
wywierconego otworu. W przypadku zgęstnienia zaprawa może być ponownie wymieszana. W normalnych 
warunkach zaprawa powinna być zużyta w ciągu 60 minut. Pistolet przy pomocy którego zaprawa 
wprowadzana jest do otworu należy opróżniać w ciągu 5 minut, i następnie ponownie wypełniać.  

• Po zakończeniu prac dokładnie oczyścić wodą narzędzia, mieszadła i pojemniki.  
 

Zaleca się stosowanie za każdym razem nowego wiaderka do mieszania zaprawy (dostarczanego z każdą porcją 

zaprawy). W przypadku konieczności ponownego użycia wiaderka należy je dokładnie oczyścić i osuszyć przed 

mieszaniem nowej porcji składników. 

2.4.7. Kontrola robót: 
Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

• zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
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oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 

względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

2.4.8. Obmiar robót: 
Obmiar robót zgodny z jednostkami przyjętymi w przedmiarze robót. 

2.4.9. Odbiór robót: 
 

Odbiór robót wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

2.4.10. Podstawa płatności: 
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.4.11. Normy i przepisy związane: 
• PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

• PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska. 

• PN-EN 998-2:2004  „Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska”. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Piaski do zapraw budowlanych. 

• PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

• PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne. 

• PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy murowe 
silikatowe. 

• PN-EN 771-3:2005+A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy 
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

• PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy murowe 
z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

• PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe 
z kamienia sztucznego. 

• PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy murowe 
z kamienia naturalnego. 
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2.5. WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ – PRZEBUDOWA 

BALUSTRADY: 

(Kod CPV 45262400-5) 

 

2.5.1. Wstęp: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową konstrukcji stalowej balustrady na podjeździe na osób niepełnosprawnych. 

2.5.2. Materiały: 
 

Stal konstrukcyjna S235JR. 

Pręty kotwy HAS-E-F-5.8 M12X110/168 klasy 5.8. 

Pręty stalowe Ø 32 – B500SP 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i przed 

skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 

• Zgodność - wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 

• Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 

• Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu,) oznaczenia i opakowanie.  
 

Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić: 

• Zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu  

• Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 
 
2.5.3. Sprzęt: 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

2.5.4. Transport: 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

2.5.5. Wykonanie robót: 
Ze względu na zwiększenie grubości ścian, część balustradę zlokalizowaną na pochylni bezpośrednio 

przy ścianie budynku należy częściowo przesunąć 
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2.5.6. Kontrola robót: 
 

2.5.6.1. Zasady ogólne: 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 

2.5.6.2. Warunki szczegółowe 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

• stan podpór oraz ich usytuowanie. 

• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy. 

• Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu. 

• Wykonanie i kompletność połączeń. 
 

2.5.7. Obmiar robót: 
Zgodnie z przedmiarem robót. 

2.5.8. Odbiór robót: 
 

2.5.8.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST: 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

2.5.8.2. Sprawdzanie wymiarów elementów: 
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z projektem 

oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco: 

• Jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie 
skontrolować, 

• Jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie 
modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem 
konstrukcji. 
 

2.5.8.3. Odbiór końcowy: 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 

2.5.9. Podstawa płatności: 
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.5.10. Normy i przepisy związane: 
• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków. 
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• PN-EN 1993-1-2:2007  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- 
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 

• PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły ogólne -- 
Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno. 

• PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-4: Reguły ogólne -- 
Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych. 

• PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice. 

• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie 
węzłów. 

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania 
podstawowe. 
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3. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH:    
(Kod CPV 45300000-0)  

3.1. IZOLACJA CIEPLNA – IZOLACJA PODDASZY: 

(Kod CPV 45321000-3) 

3.1.1. Wstęp: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem izolacji termicznej poddaszy. 

3.1.2. Materiały: 
 

3.1.2.1. Płyty  z wełny mineralnej: 
Właściwości wełny mineralnej: 

• Grubość: 200 mm. 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,037W/mK. 

• Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa. 

• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10 kPa. 

• Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych ≤ 1%. 

• Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia ≤ 1,0 kg/m2. 

• Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥ 500N. 

• klasyfikacja ogniowa: A1, 
 

3.1.2.2. Płyty OSB: 
Właściwości płyt OSB/3: 

• grubość: 18 mm. 

• wytrzymałość główna na zginanie – oś główna: 18 N/mm2. 

• wytrzymałość główna na zginanie – oś boczna: 9 N/mm2. 

• moduł sprężystości – oś główna: 3500 N/mm2. 

• moduł sprężystości – oś boczna: 1400 N/mm2. 

• wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny: 0,30 N/mm2. 

• spęcznienie na grubość – po 24h: 20 %. 
 

3.1.2.3. Legary drewniane: 
• Drewno klasy C22. 

• Wymiary 6x22 cm. 

• Legary impregnowane metodą zanurzeniową o czasie zanurzenia nie krótszym niż 18 godzin. 
 

3.1.2.4. Folia paroszczelna PE gr. 0,2 mm: 
Właściwości folii paroszczelnej: 

• Grubość nie mniejsza niż 0,2 mm +/- 30%. 

• Paroprzepuszczlność: Sd≥82+100/-30m. 

• Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa. 

• Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż nie mniej niż 270 %, w poprzek - 480 %. 

• Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż nie mniej niż 65 N/50mm; w poprzek nie mniej niż 70 N/50mm. 

• Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż nie mniej niż 45 N; w poprzek nie mniej niż 50 N. 

• Klasa palności F. 

• Wykonana zgodnie z PN-EN 13984:2012-06E. 
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3.1.2.5. Membrana paro przepuszczalna: 
Właściwości membrany paroprzepuszczlnej: 

• Paroprzepuszczlność: Sd≤0,01[m3(m2*h*50Pa)]. 

• Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż nie mniej niż 100 N; w poprzek nie mniej niż 100 N. 

• Klasa palności E. 

• Wykonana zgodnie z PN-EN 13859:2010. 
 

3.1.3. Sprzęt: 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

3.1.4. Transport: 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

3.1.5. Wykonanie robót: 
W celu poprawienia izolacji termicznej budynku szkoły zaleca się wykonanie izolacji termocznej 

poddaszy. Na poddaszach nieużytkowych przełazowych zaleca się wykonanie następujących prac. 

 Strop należy docieplić 10 cm warstwą wełny mineralnej w postaci płyt twardych. Przed ułożeniem 

wełny mineralnej na podłożu należy rozłożyć folię paroszczelną PE 0,2mm . Folię należy układać na zakład nie 

mniejszy niż 15 cm. Na poddaszu należy poza ociepleniem należy wykonać podłogę z płyt OSB. Konstrukcję 

nośną podłogi będą stanowiły drewniane legary o wymiarach 6x12 cm ułożone w rozstawie 62,5 cm na folii 

paroszczelnej. Legary należy układać prostopadle do belek nośnych, zarówno w stropie drewnianym jak i 

ceramicznym. Legary zabezpieczyć solnym preparatem impregnacyjnym metodą zanurzeniową. Legary przed 

ułożeniem podłogi należy wypoziomować. Wełnę mineralna w matach należy umieścić między legarami. Wełnę 

układać w sposób możliwie szczelny, tak aby nie pozostawić wolnych przestrzeni. Na legarach, nad wełną 

mineralna należy ułożyć warstwę membrany paroprzepuszczalnej. Membranę należy układać na zakład nie 

mniejszy niż 15 cm.  Po ułożeniu membrany można wykonać podłogę poprzez przybicie do legarów dwóch 

warstw płyty OSB-3 gr. 18 mm. Płyty należy układać za zakład. 

3.1.6. Kontrola robót: 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z założeniami podanymi w punkcie mówiącym o kontroli robót. 

3.1.7. Obmiar robót: 
Jednostką obmiarową zgodnie z przedmiarem robót. 

3.1.8. Odbiór robót: 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z założeniami podanymi w punkcie mówiącym o kontroli robót. 

3.1.9. Podstawa płatności: 
Płatność zgodnie z umową zawarta między Stronami. 
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3.1.10. Normy i przepisy związane: 
• PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

• PN-EN ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura. 

• PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne. 

• PN-EN 310:1994 Płyty drewnopochodne - Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości 
na zginanie. 

• PN-EN 317:1999 Płyty wiórowe i płyty pilśniowe -- Oznaczanie spęcznienia na grubość po moczeniu w 
wodzie. 

• PN-EN 319:1999 Płyty wiórowe i płyty pilśniowe - Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzn płyty. 

• PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne – Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 

• PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości. 

• PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo - Oznaczanie 
niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i elementów (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690). 

• Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiałów. 

 

 

  



 

   

47 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI „PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY DOCIEPLENIA, PRZEBUDOWY INSTALACJI C.O. I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGOW KORFANTOWIE PRZY UL. REYMONTA 4” 

3.2. INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO – INSTALOWANIE 

BRAMY STALOWEJ: 

(Kod CPV 45340000-2) 

 

3.2.1. Wstęp: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją bramy wjazdowej. 

Zakres robót objętych specyfikacją:  

• likwidacja istniejącej bramy ogrodzenia. 

• montaż bramy wjazdowej. 

3.2.2. Materiały: 

Brama stalowa ocynkowana rozwierana (np. typ FORTE 203), światło przejazdu bramy 3,8 m o 

wysokości ok. 2,20m. Rama bramy wykonana z profili zamkniętych 60x40x2mm z wypełnieniem z pionowych 

prętów o średnicy 6mm, umieszczonych co 50mm i poziomych z zimnogiętrych ceowników 20x9x2mm, 

umieszczonych co 200mm. Bramę należy wyposażyć w regulowane zawiasy umożliwiające ruch skrzydła w 

obrębie 180o . Sposób zamykania bramy należy uzgodnić z inwestorem (rozpatrzyć możliwość powielania 

sposobu zamykania). 

3.2.3. Sprzęt: 

Wykonawca przystępujący do instalowania bramy powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

• ręczny lub mechaniczny sprzęt do przygotowania terenu i usunięcia istniejącej bramy i uszkodzonych 

słupków ogrodzenia 

• ręczny sprzęt do ustawienia bramy. 

3.2.4. Transport: 

3.2.4.1. Wymagania ogólne: 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 

zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a 

materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z 

technologia założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

• ciągnik kołowy. 

• samochód skrzyniowy. 
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• samochód dostawczy. 

• przyczepa skrzyniowa. 

3.2.4.2. Wymagania szczegółowe: 

• słupy stalowe przybramowe, i bramę, przewozić można dowolnymi środkami transportu 

zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami.  

• śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 

korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii 

termokurczliwej. 

3.2.5. Wykonanie robót: 

3.2.5.1. Roboty przygotowawcze: 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:  

• karczowania samosiejek. 

• wykoszenia trawy wzdłuż ogrodzenia. 

• usuniecie siatki, bramy i słupków istniejącego ogrodzenia wraz z utylizacją. 

3.2.5.2. Montaż bramy: 

Warunki montażu powinny być zgodne z wytycznymi producenta. 

3.2.6. Kontrola robót: 

3.2.6.1. Ogólne zasady: 

Wszystkie elementy robót podlegają sprawdzeniu w zakresie:  

• zgodności z dokumentacja i przepisami. 

• poprawnego montażu. 

• kompletności wyposażenia. 

3.2.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót: 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 

materiałów (atesty) i przedstawić je Przedstawicielowi Inwestora w celu akceptacji.  

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla 

tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
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3.2.6.3. Pomiary montażowe w zakresie prawidłowości wykonania ogrodzenia: 

• wysokość ogrodzenia. 

• sprawdzenie osiowości montażu bramy. 

3.2.6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót: 

• wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 

Przedstawiciela Inwestora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. 

• wszystkie elementy, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

3.2.7. Obmiar robót: 

Dla bramy jednostką obmiarową jest 1 komplet. 

3.2.8. Odbiór robót: 

Odbiorowi robót podlega wykonanie bramy stalowej. 

3.2.9. Podstawa płatności: 

Płatność zgodnie z umową zawarta między Stronami. 

3.2.10. Normy i przepisy związane: 

• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 

• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 

• PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania.  

• PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 

• PN-M-80026 Druty ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.  

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

• PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone.  

• PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-EN844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

• PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.  

• PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
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4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
(Kod CPV 45400000-1) 

 

4.1. TYNKOWANIE  ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: 

(Kod CPV 45410000-4) 

 

4.1.1. Wstęp: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:  

- izolacji cieplnej ścian, 

- tynków cienkowarstwowych wraz z malowaniem elewacji, 

4.1.2. Materiały: 
 

4.1.2.1. Materiały do izolacji cieplnej: 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących norm lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz 

jakościowo są co najmniej takie same jak materiały zastosowane w projekcie. Każda zamiana materiałów 

wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. 

1. Płyty styropianowe EPS 70 

• kl. EPS 70 

• λ = 0,040 W/mK 

• Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż: 100 kPa 

• Wytrzymałość na zginanie niemniej niż 100 kPa 

• Stabilność wymiarowa w temp 70°C po 48 h - ± 2% 

• Klasa reakcji na ogień: E 

• Sezonowanie – co najmniej 2 miesiące od daty wyprodukowania 
 

Płyty powinny spełniać wymagania PN-EN 13163:2004/AC:2006 „Wyroby do izolacji cieplnej 

w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja” i posiadać odpowiednie 

aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania. Winny też być dobrze wysezonowane w celu uniknięcia 

zwichrowań. 

2. Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej 

• tkanina z włókna szklanego; 

• splot gazejski; 

• oczka  4,0 x 4,0; 

• odporna na deformacje kształtu; 

• impregnowana przeciwalkalicznie; 

• szerokość ≥ 110cm, długość ≥ 50mb; 

• ciężar powierzchniowy ≥ 155 g/m2. 
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Dla próbek przechowywanych 28 dni:  

      Siła zrywająca [N]     Wydłużenie względne[%] 

       osnowa/wątek  osnowa/wątek 

a/ w warunkach laboratoryjnych ≥ 1600   ≤ 3,5 

b/ w 5% roztworze wodnym NaOH ≥ 1000   ≤ 2,0 

 

3. Elementy narożnikowe, kapinosy itp.  
Profil kątowy z metalu lekkiego, szer. ramion 2,5 x 2,5 cm. Szyna cokołowa wykonana z wytłaczanego 

aluminium, ze specjalnym profilowaniem umożliwiającym połączenie oraz z krawędzią do odcinania tynku. 

4. Łączniki mechaniczne: 

• mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny 
mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 

• ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie 
technicznym ocieplenia obiektu, 

• sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian 
elewacyjnych: 

o dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe 
warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 

o dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła 
kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa 
łącznika ≥ 25 mm 

o dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥ 60 mm 

 

5. Zaprawa klejowo – szpachlowa do mocowania płyt termoizolacyjnych i do wykonania warstwy zbrojonej 

• sucha zaprawa mineralna,  

• dostosowana do aplikacji ręcznej lub maszynowej, 

• odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie  
o grubości ≥ 5 mm,   

• straty prażenia w temp.450°C:  0,8-1,2%, 

• przyczepność zaprawy (MPa):       do betonu  do styropianu 
- w stanie powietrzno-suchym  ≥ 0,5   ≥ 0,1 
- po 24h zanurzenia w wodzie  ≥ 0,4   ≥ 0,1 
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia  
w wodzie/48h suszenia w temp.600C)  ≥ 0,5   ≥ 0,1 
 

6. Preparat gruntujący 
Specjalny, pigmentowany podkład pod tynki strukturalne. Polepsza przyczepność i zmniejsza zużycie 

jednostkowe wypraw. 

Właściwości techniczne warstwy ociepleniowej: 

- Wodochłonność [g/m2] 

  po 10 h zanurzenia w wodzie   ≤ 600 

  po 24 h zanurzenia w wodzie    ≤ 1000 

- Mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy  

- Odporność na starzenie - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy wyprawy 
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- Przyczepność międzywarstwowa [MPa] 

  w stanie powietrzno-suchym   ≥ 0,1 

  po cyklach mrozoodporności    ≥ 0,1 

- Odporność na uderzenie [J] 

  w stanie powietrzno-suchym   ≥ 1 

  po cyklach mrozoodporności    ≥ 1 

- Funkcjonalność – po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenia spodniej warstwy zbrojenia 

- Opór dyfuzyjny względem warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i pokrytej wyprawą tynkarską

     ≤ 2,0 

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany – nierozprzestrzeniający ognia (układ z 

płytami styropianowymi odmiany EPS 70). 

4.1.2.2. Materiały do wykonania wypraw tynkarskich: 
 

Masa tynkarska mineralna: 
Grubowarstwowy mineralny tynk wierzchni. Do stosowania na zewnątrz. Jako tynk wierzchni na mineralnych 

masach szpachlowych i zbrojących w systemach StoTherm i/lub na mineralnych tynkach podkładowych, np. 

tynki lekkie, tynki ciepłochronne i inne. 

 
 

4.1.2.3. Składowanie materiałów: 
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych 

opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne 

należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest 

wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, 

skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 

Zapewnienie jakości: 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez 

stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 

System, jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 

zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
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4.1.3. Sprzęt: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót termoizolacyjnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym 

• długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię obrabianą 

• krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy 

• krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru 

• paca zębata (zęby 10x10mm) 

• kielnia spoinówka 

• szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 

• samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie – otynkowanej 
i wykonywania połączeń przenośnych zbiorników na wodę 

• poziomica 

• paca zębata 

• wiertarki 

• młotki 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4.1.4. Transport: 
Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

Zaprawy klejące, wyrównujące oraz inne elementy potrzebne do wykonania dociepleń, można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

4.1.5. Wykonanie robót: 
 

4.1.5.1. Wstęp: 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonywanie izolacji musi być prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadające licencję producenta. 

4.1.5.2. Izolacje termiczne ścian budynku: 
Ściany nadziemia budynku należy ocieplić płytami styropianowymi EPS 70 o gr. zgodnej z dokumentacją 

projektową. 

Pierwszym etapem związanym z wykonaniem ocieplenia jest dokładne sprawdzenie powierzchni ściany oraz 

właściwa ocena stanu technicznego podłoża. W tym celu, należy sprawdzić czy podłoże jest nośne, suche, 

równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne 

od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone 

powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) trzeba usunąć. Podłoża chłonne należy zagruntować. W 

przypadku występowania w podłożu ubytków i nierówności (rzędu 5÷15 mm) powinno się je wyrównać dzień 

wcześniej zaprawą, a po jej wyschnięciu całą powierzchnię zagruntować. 
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Przygotowaną zaprawę klejącą układać na obrzeżach płyty (od strony przyklejanej) pasmami o szer. ok. 3÷6 cm, 

a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi "plackami" o średnicy 8÷10 cm. Pasma zaprawy układać 

po obwodzie w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty. 

 

Na płycie o wymiarach 100x50 cm należy nałożyć w 8÷10 "placków" zaprawy. Bezpośrednio po nałożeniu 

zaprawy płytę przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć aż do uzyskania równej 

płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Prawidłowo nałożona zaprawa powinna pokrywać min. 40% powierzchni 

płyty, a grubość warstwy kleju nie może przekraczać 10 mm. Styropian należy przyklejać w mijankowym 

układzie płyt. W narożach wklęsłych i wypukłych płyty trzeba mocować na zakład. 
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Po dostatecznym związaniu zaprawy klejącej (min. po 24 h) przyklejoną płytę należy zamocować do podłoża 

odpowiednimi łącznikami mechanicznymi. Wiercenie otworów pod kołki wykonuje się po upływie 24 godzin od 

przyklejenia płyt. Przy ocieplaniu należy stosować 8 kołków /m2. Minimalna głębokość kołkowania w podłożu z 

betonu i cegły pełnej wynosi 5 cm, natomiast w podłożu z cegły kratówki i gazobetonu - 9cm. Należy stosować 

łączniki mechaniczne z prętem stalowym nierdzewnym - wbijanym lub wkręcanym. Poprzez wywiercony w 

płycie otwór wkłada się łącznik plastikowy i lekko dobija, a następnie wbija rdzeń stalowy do momentu aż jego 

główka nie tworzy równej płaszczyzny z płytą. 

 

Całą powierzchnię zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy przeszlifować pacą z gruboziarnistym 

papierem ściernym.  
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Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i 

drzwiowych prostokątnymi (o wym. 20x35 cm) pasami siatki szklanej zatopionymi w zaprawie klejącej. 

Następnie nałożyć zaprawę klejącą na powierzchnię zamocowanych, przeszlifowanych i odpylonych płyt 

styropianowych ciągłą warstwą o grubości ok. 3÷4 mm (pasami pionowymi lub poziomymi) na szerokość siatki 

zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę z włókien szklanych. Zatapiana siatka powinna 

być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie 

i w poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. 

 

Po wyschnięciu zaprawy z zatopioną siatką na jej powierzchnię nanieść cienką warstwę (o gr. ok. 1 mm) 

zaprawy klejącej jednocześnie wyrównując i wygładzając całą powierzchnię warstwy. Grubość warstwy 

zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm. W części parterowej ocieplanych ścian zaleca 

się zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne przez zastosowanie w warstwie zbrojonej dwóch 

warstw siatki z włókien szklanych.  
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4.1.5.3. Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być osadzone ościeżnice drzwiowe. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. Podłoże musi być równe, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń oraz wykazywać 

równomierną chłonność. Ubytki wyrównać. 

Wykonaną warstwę przed nałożeniem tynku cienkowarstwowego należy zagruntować preparatem 

gruntującym. 

Wykonywanie tynków cienkowarstwowych 

Wykonanie warstwy podkładowej. Specjalny, pigmentowany podkład pod cienkowarstwowe tynki strukturalne. 

Ułatwiający pracę, ujednolicający kolorystykę podłoża, polepszający przyczepność i zmniejszający zużycie 

jednostkowe wypraw. Możliwy do barwienia. 

Przy stosowaniu podkładu powierzchnia materiału budowlanego musi posiadać otwarte pory, być czysta, sucha 

i oczyszczona z kurzu. Przeznaczone do obróbki powierzchnie należy pomalować wałkiem ww. preparatem 

podkładowym. Zużycie preparatu należy ustalić podczas próbnego malowania na wyznaczonych 

reprezentatywnych powierzchniach. 

Tynkowanie ścian nadziemia 

Tynk cienkowarstwowy należy rozmieszać w pojemniku mieszadłem na niskich obrotach. 

Tynk należy nakładać zespołowo, sukcesywnie na całej powierzchni, a następnie ściągać na grubość warstwy 

odpowiadającej wielkości ziaren. Tynk zacierać pacą ze stali szlachetnej, packą tynkarską z tworzywa sztucznego 

lub packą poliuretanową. 

W celu uniknięcia różnic w miejscach połączeń pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią liczbę 

pracowników na każdym poziomie rusztowania. Powierzchnię obrabiać metodą „mokrym na mokre”. Unikać 

przerw w pracy na wydzielonych, jednorodnych płaszczyznach, pracować zawsze na powierzchniach, na których 

wyprawę tynkarską można wykonać w jednym ciągu roboczym. 

Warstwa tynku musi być chroniona podczas fazy schnięcia i wiązania przed szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi (bezpośrednie nasłonecznienie, silny wiatr, deszcz). W razie konieczności rusztowania osłonić 

plandekami ochronnymi. W czasie chłodnych pór roku należy liczyć się z wydłużonym okresem wysychania. 

Zużycie: tynk drapany uziarnienie 2 mm - ok. 2,7 kg/m2. 

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów posiadających zbliżone parametry techniczne i 

odpowiednie certyfikaty. 

Inne preparaty muszą posiadać takie same, bądź lepsze parametry techniczne. 

4.1.6. Kontrola jakości robót: 
Przed przystąpieniem do robót związanych z dociepleniem ścian, badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płyty styropianowe, zaprawy wyrównujące, zaprawy klejące, płytki klinkierowe jak 

również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
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Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zakres 

czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie czystości podłoża, podłoże powinno być nośne, stabilne, równe i nienasiąkliwe 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

• przyczepności tynków i płytek klinkierowych do podłoża, 

• grubości tynku i spoin, 

• wyglądu powierzchni tynku, spoin oraz płytek klinkierowych, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania docieplenia z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 

robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku 

należy roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

4.1.7. Obmiar robót: 
Obmiar robót wykonać zgonie z Przedmiarem robót. 

4.1.8. Odbiór robót: 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych robót: 

• Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• Prawidłowości przygotowania podłoży, 

• Jakości (wyglądu) powierzchni 

• Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami  

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 

większe niż 0,5 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoża, pilśni itp., 
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• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

4.1.9. Podstawa płatności: 
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4.1.10. Normy i przepisy związane: 
• PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

• PN-EN 12004 Kleje cementowe do ceramiki. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 
 
 
4.2. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

(Kod CPV 45421100-5) 

 

4.2.1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 

4.2.2. Materiały 
Zaleca się stosowanie okien i drzwiowych drewnianych. Projektuje się wymianę drzwi oraz okna przy 

wejściu głównym do budynku. Drzwi należy wykonać z zachowaniem stylistyki z lat 30 XX w. Drzwi i okna 

zaprojektowano jako drewniane z drewna litego klejonego malowanego co najmniej czterokrotnie na kolor dąb. 

Stolarkę przeszklić szybami zespolonymi o współczynniku U = 1,0 [W/(m2*K)] i bezpiecznymi P3. Okucia 

antywłamaniowe. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz oraz dwa zamki potentatowe.  

  

  



 

   

60 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI „PROJEKT BUDOWLANO-

WYKONAWCZY DOCIEPLENIA, PRZEBUDOWY INSTALACJI C.O. I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGOW KORFANTOWIE PRZY UL. REYMONTA 4” 

4.2.3. Sprzęt 
Roboty wykonywane ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. 

4.2.4. Transport 
Transport zdemontowanej stolarki okiennej dowolnymi środkami transportu. Nowa stolarka okienna 

powinna być pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996. 

Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej 

następujące dane: 

nazwę i adres producenta, 

nazwę systemu 

dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę akustyczną 

nr Aprobaty Technicznej 

nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 

Znak budowlany. 

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728). 

4.2.5. Wykonanie robót 
Roboty należy wykonać przed wykonaniem ocieplenia ścian oraz przed rozpoczęciem robót związanych 

z wykończeniem wnętrz. 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy zapoznać się z instrukcją montażu. Okna powinny 

pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu. Okna wewnętrzne należy montować w 

pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i podłogami (tynkowanie, wylewanie posadzek, malowanie, 

kafelkowanie itp.). Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy pod kątem występowania wad 

ilościowych i jakościowych.  

W celu zainstalowania okien zewnętrznych należy najpierw przygotować otwór w murze tzn. 

wyrównać i oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Elementy okien należy rozpakować i ułożyć na czystej 

powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie otworu okiennego.  

Okno zewnętrzne montuje się na wspornikach głównych (konsolach nośnych), bocznych i górnych. 

Punty mocujące rozmieścic w taki sposób, aby odstęp pomiędzy poszczególnymi kotwami wynosił maksymalnie 

50 cm. Maksymalna odległość od narożnika zewnętrznego do narożnika zewnętrznego ramy okienny dla konsoli 
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dolnych wynosi 7cm.  Konsole nośne mają być mocowane na licu muru. Wsporniki boczne montuje się z boku i 

u góry otworów okiennych. Na konsolach można umieścić wsporniki wysokości, które podpierają ramę i 

pozwalają je wypoziomować. Rodzaj i rozmiar konsoli zależy od materiału, z którego zbudowana jest ściana, 

odległości, na jaką będzie wysunięte okno oraz od jego ciężaru. Profil okna przykręca się do konsoli za pomocą 

wkrętów lub dybli. Styk okna i muru wypełnić pianką poliuretanową oraz uszczelnić dodatkowo taśmą lub folią 

paroszczelną od strony wnętrza budynku i taśmą lub folią paroprzepuszczalną po stronie zewnętrznej.  

Okna wewnętrzne mocuje się do profili aluminiowych, których przebieg na podłogach, ścianach i 

sufitach musi być wyznaczony i które muszą być odpowiednio zamontowane wkrętami lub kołkami. Okna 

mocuje się do tych profili wkrętami. 

Okna odpowietrzające mocuje się bezpośrednio do stalowej konstrukcji świetlika dachowego za 

pomocą wkrętów. Maksymalny rozstaw wkrętów wynosi 200 mm. 

4.2.6. Kontrola jakości robót 
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami technicznymi i normami. Należy sprawdzić 

wizualnie jakość powłok wykończeniowych oraz tolerancje wymiarowe. 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wymiary otworów, czy mają wymiary z odpowiednią 

tolerancją. Dokładność wymiarów elementów do wbudowania należy mierzyć z dokładnością l mm. 

Niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub wichrowatość.  Szyby nie mogą 

być porysowane, lub zanieczyszczone. 

Po zamontowaniu należy sprawdzić przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie działanie mechanizmów 

mocujących. Tarcie elementów o siebie, lub zbyt duże szczeliny nie mogą być akceptowane. Zamknięte skrzydła 

drzwiowe i okienne powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Stolarka powinna się lekko otwierać i zamykać. 

4.2.7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.2.8. Odbiór robót 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

• stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

• uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod 

względem cieplnym i przenikania wody opadowej 

• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

• prawidłowość działania części ruchomych elementu, 
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• szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrz i przenikanie wody opadowej przez 

element. 

4.2.9. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.2.10. Normy i przepisy związane 
• PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport  

• PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania 

• PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Klasyfikacja 

• PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda 
badania 

• PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja 

• PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 

• PN-EN 13049:2004 Okna -- Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim -- Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 

• Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie 

• Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych. Arkady 1988 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
z 1998 r., nr 113, poz. 728). 
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4.3. DEKOROWANIE: 

(Kod CPV 45451000-3) 

 
4.3.1. Wstęp: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych związanych z montażem dekoracyjnych profili elewacyjnych StoDeco Profil. 

4.3.2. Materiały: 
1. Powłoka gruntująca: 

1 x Sto-Putzgrund lub 1 x StoColor S fein na zewnątrz 

1 x StoLook Struktur wewnątrz (uzyskiwana jest struktura piaskowca) 

2. Powłoka gruntująca: 

1 x StoDeco Color na zewnątrz (rozcieńczona wodą w ilości max 10%) 

1 x StoColor Rapid wewnątrz (rozcieńczona wodą w ilości max 10%) 

Powłoka pośrednia: 

1 x StoDeco Color na zewnątrz 

1 x StoColor Rapid wewnątrz 

Powłoka końcowa: 

1 x StoDeco Color na zewnątrz 

1 x StoColor Rapid wewnątrz 

4.3.3. Sprzęt: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót termoizolacyjnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym 

• długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię obrabianą 

• krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy 

• krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru 

• paca zębata (zęby 10x10mm) 

• kielnia spoinówka 

• szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 

• samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie – otynkowanej 
i wykonywania połączeń przenośnych zbiorników na wodę 

• poziomica 

• paca zębata 

• wiertarki 

• młotki 
 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4.3.4. Transport: 
Profile dekoracyjne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 
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Zaprawy klejące, wyrównujące oraz inne elementy potrzebne do wykonania dociepleń, można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

4.3.5. Wykonanie robót: 
Przygotowanie podłoża: 

Podłoża muszą być równe, nośne, czyste i suche. Usunąć luźne cząstki powłok malarskich i tynków. 

Ubytki podłoża należy przed zamocowaniem profili wyrównać masą szpachlową. 

W przypadku nowych podłoży tynkarskich odczekać co najmniej 14 dni do ich związania. 

StoDeco Profile: 

Profile StoDeco Profil mocowane są na nośnym podłożu (także na wentylowanych elewacjach 

podwieszonych - zespolone systemy ociepleń) za pomocą kleju StoDeco Coll. 

Konieczne może okazać się dodatkowe mocowanie mechaniczne. 

Dla przyklejenia profili StoDeco Profil przygotowaną masę StoDeco Coll nanosi się ząbkowaną pacą(6 x 6 mm) 

na całą powierzchnię profilu w kierunku pionowym. W drugim etapie masa StoDeco Coll nakładana jest za 

pomocą ząbkowanej pacy poziomo, na całej powierzchni wy-równanego podłoża. Następnie profile, przy lekkim 

nacisku przesuwa się i umieszcza w zaplanowanym miejscu. Ze spoin podłużnych i poprzecznych powinien przy 

tym wypłynąć klej. Spoiny muszą być wypełnione ze wszystkich stron klejem a spód profili musi być przyklejony 

na całej powierzchni (należy dostosować ilość masy StoDeco Coll do podłoża). Profile należy przyklejać na 

świeżej warstwie kleju. 

StoDeco Fensterbank profile (podokienniki): 

Profil musi być zamocowany dodatkowo za pomocą elewacyjnego kołka rozporowego Sto-Schraubdübel LZ 10. 

Odcinki profili powinny być zamocowane dwoma kołkami, umieszczonymi w odległości około 20 cm od ich 

końców. Główki kołków należy wpuścić na głębokość ok. 5 mm. Zagłębienie należy wypełnić masą StoDeco Coll 

2001. 

StoDeco Sonder profile (profile specjalne): 

Profile o większych wymiarach należy dodatkowo mocować za pomocą kołków rozporowych Sto-Schraubdübel 

LZ 10. 

Wbudowane profile elewacyjne zasadniczo nie stwarzają dodatkowych zdolności nośnych. 

Docinanie: 

Profile docinane są za pomocą skrzynki uciosowej. Konieczne jest dokładne docinanie elementów profili. 

Płaszczyzny cięcia należy oczyścić. Przy docinaniu profile należy ułożyć na równym podłożu. 

Ukształtowanie spoin: 

Profile StoDeco układane są na styk, bez widocznej spoiny. W miejscu łączenia powinna powstać pojedyncza 

spoina o szerokości ok. 3 mm. Sąsiadujące płaszczyzny należy pokryć masą StoDeco Coll. Przy dociśnięciu profili 

StoDeco masa klejąca StoDeco Coll powinna ulec wyciśnięciu. Odczekać do wyschnięcia masy, po ok. 24 

godzinach (zależnie od warunków atmosferycznych) nierówności spoin należy zeszlifować. 

Uwaga! 

Przy mocowaniu profili należy uwzględnić rozmieszczenie spoin konstrukcyjnych (np. spoin 
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dylatacyjnych budynku). Tak jak w przypadku ścian ze sztucznego kamienia i betonu mogą 

wystąpić drobne, włoskowate rysy. 

4.3.6. Kontrola jakości robót: 
Wszystkie elementy robót podlegają sprawdzeniu w zakresie:  

• zgodności z dokumentacja i przepisami. 

• poprawnego montażu. 

• kompletności wyposażenia. 

4.3.7. Obmiar robót: 
Obmiar robót wykonać zgonie z Przedmiarem robót. 

4.3.8. Odbiór robót: 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

nadzoru.  

4.3.9. Podstawa płatności: 
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4.3.10. Normy i przepisy związane: 
• PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

• PN-EN 12004 Kleje cementowe do ceramiki. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
 

 

 


