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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TERMOMODERNIZACJA I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 

BUDYNKU WARSZTATOWEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 

IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO  
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot OST. 
 

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych związanych z termomodernizacją i wymianą pokrycia 

dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Kazimierza Wielkiego. 

 

 1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1. 

1.2.1 Zakres robót termomodernizacyjnych 

 

 Zdemontować stalowe drzwi wejściowe do pomieszczenia „1/14” i zamontować nowe 

o współczynniku przenikania ciepła spełniającym wymagania audytu 

energetycznego. 

 Zdemontować okna zewnętrzne w ramach stalowych w pomieszczeniach „1/07”, 

„1/14” i zamontować nowe o współczynniku przenikania ciepła spełniającym 

wymagania audytu energetycznego. 

 Naświetla z pustaków szklanych w pomieszczeniu „1/15” zastąpić oknami o 

współczynniku przenikania ciepła spełniającym wymagania audytu energetycznego 

zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 Do garażu (pom. „1/15”) po stronie wewnętrznej zamontować dwie szt. ocieplonych  

wrót segmentowych z przezroczystym przeszkleniem z tworzywa sztucznego, jak w 

części warsztatowej i napędem elektrycznym oraz zdalnym sterowaniem. Istniejące 

nieocieplone bramy garażowe nie demontować i pozostawić jak w części 

warsztatowej. 

 Zdemontować rynny, rury spustowe i akcesoria na czas prowadzenia prac 

termomodernizacyjnych. 

 Zdemontować podbitkę dachową na czas prowadzenia prac termomodernizacyjnych. 

 Zdemontować wszystkie parapety zewnętrzne. 

 Odkopać ściany fundamentowe po obwodzie budynku do głębokości strefy 

przemarzania. 

 Wykonać termoizolację ścian fundamentowych do głębokości 1,0m poniżej terenu z 

użyciem płyt styropianowych grubości 15,0cm. 
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 Wykonać ocieplenie wszystkich ścian nośnych zewnętrznych, płytami 

styropianowymi grubości 15,0cm. 

 Wykonać ocieplenie ściany wewnętrznej oddzielającej część dydaktyczno-

warsztatową od garażowej, płytami styropianowym grubości 15,0cm. 

 Zamontować nowe parapety zewnętrzne we wszystkich oknach zewnętrznych z blachy 

ocynkowanej grubości minimum 0,6mm. 

 Zamontować nowe rynny, rury spustowe i akcesoria z blachy ocynkowanej 

powlekanej grubości minimum 0,6mm. 

 Zamontować podbitkę dachową.  

 Ułożyć na zniszczonej istniejącej warstwie wełny mineralnej na stropie podwieszonym 

części dydaktycznej, warsztatowej i garażu (Etap I) warstwę nowej wełny mineralnej 

grubości 20,0cm. 

 Wykonać opaskę obwodową budynku szerokości 50,0cm z kostki betonowej gr. 6,0cm 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 w obrzeżu o przekroju 8,0x30cm. 

 Po obwodzie budynku na elewacji wykonać cokół z płytek klinkierowych wysokości 

min. 30,0cm od wierzchu opaski obwodowej. 

 Wymienić pokrycie dachu z blachy trapezowej na blachę płaską, panelową łączoną na 

rąbek stojący. 

 
1.2.2.  Roboty budowlane -zewnętrzne: 

 

 Zastosować styropian grafitowy (033) o grubości 15,0cm i 10,0 cm, zamocowany do 

ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników mechanicznych. 

 Na styropianie wykonać warstwę zbrojoną, zabezpieczającą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi z siatki szklanej zatopionej w zaprawie klejowej zgodnie z odnośną 

Aprobatą Techniczną ITB. 

 Na siatce wykonać zewnętrzną warstwę elewacyjną – tynk mineralny zgodnie z 

odnośną Aprobatą Techniczną ITB. 

 Ocieplane ściany powinny być suche i mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe, 

a podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków, temperatura zewnętrzna 

powietrza, podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5ºC lub 

wyższa niż +25ºC. Powierzchnie ścian winny być oczyszczone z kurzu, pyłu i innych 

warstw luźno związanych z podłożem. 

 Lokalne ubytki i miejsca gdzie tynki zostały skute należy wypełnić zaprawą tynkarską. 

Podłoża o nierównościach większych niż 1,0cm należy wyrównać przy użyciu 

zaprawy wyrównująco – szpachlowej, albo zastosować styropian o różnej grubości. 

 Płyty styropianowe układać od dołu do góry obiektu w układzie poziomym dłuższymi 

krawędziami z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 

 W ościeżach zastosować styropian o grubości co najmniej 5,0cm. 

 Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych należy wykonać 

mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych. Należy 

zastosować 6-12 kołków na 1,0m
2
. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych, 

na styropianie należy nakleić pod kątem 45
0
 kawałki tkaniny zbrojącej, w celu 

zapobiegania powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. 

 Naroża wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą, osadzonych 

na kleju. Warstwa zbrojona pojedynczą tkanina powinna mieć grubość 3-5mm. 

Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co najmniej 10,0cm. 

 Do wysokości 2,0m od poziomu terenu zaleca się zastosować dwie warstwy tkaniny. 
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 Po 2–3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem jedną warstwę podkładu tynkarskiego. Po 

wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 24 godzinach można przystąpić do 

nakładania tynku strukturalnego. 

 Tynk cienkowarstwowy pomalować farbą elewacyjną zgodnie z projektem 

kolorystyki. Po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej nie wcześniej jednak niż po 48 

godzinach od jej wykonania. W celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża 

powierzchnię ścian przed malowaniem zabezpieczyć preparatem gruntującym w 

postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i 

równomierną warstwę. 

 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z projektem  

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

niżej wymienionymi specyfikacjami: 

1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne      kod CPV- 45111000-8 

2.  Izolowanie dachu 

Kładzenie rynien 

Wymiana pokrycia dachu 

kod CPV- 45261410-1 

kod CPV- 45261320-3 

kod CPV -45000000-7       

3.  Tynkowanie kod CPV- 45410000-4 

4.  Roboty izolacyjne 

Izolacja cieplna  

kod CPV- 45320000-6 

kod CPV- 45321000-3 

5.  Roboty malarskie   

     Roboty w zakresie ochrony powierzchni   

kod CPV- 45442100-8 

kod CPV- 45442300-0 

6.   Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod CPV- 45421000-4 

7.   Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla   

      pieszych 

kod CPV- 45233253-7 

 

1.4. Określenia podstawowe.  

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle 

ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) 

stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 

spełnienia przeznaczonych im funkcji.  
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego 
lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach 
miast podzielonych na dzielnice. 
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 
inwestora. 
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   
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budowlanymi   lub   wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. 

wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie 

kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów 

budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości budowy,  obiektu, wytwarzania elementów 

budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań 

projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w 

ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 
do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona 
do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

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

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz 

normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę 

obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 

dokument przetargowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji.  

 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to 

należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może 

akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty 

nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób 

określony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic 

informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. 
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

 

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

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 

spełnienie następujących warunków: 

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 

tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

o możliwością powstania pożaru; 

 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym 

 Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 

środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 (2) Ochrona powietrza 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 

wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem 

materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i 

technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach 

zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.Maszyny i urządzenia napędzane silnikami 

spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 

rozprzestrzenianiem się iskier. 
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Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to 

przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i 

służby. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

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

użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów 

do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być 

stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 

rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 

 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, 

które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert 

równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 

materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 

 

2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

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. 

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 
wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 
czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny 
sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 

 

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

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót 

w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na 

polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami inżyniera. 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania 

warunków kontraktu przez wykonawcę. 

Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i w SST. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 

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

ponosi Wykonawca. 

 

5.3.   Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

 - wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki  
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i 
fachowość robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów 
technicznych i zasad sztuki budowlanej. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 
 

6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez 

Inżyniera 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 Inżyniera; 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 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; 

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 powinny być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 

powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w 
poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych 
elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie 
tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 

projektowej i/lub SST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 
dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 
potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących 
danej części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 
przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piżmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
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 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 

badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych 

materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 

stanowisku pracy), koszty pośrednie,  w  skład których wchodzą:   place personelu i  

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy   

dotyczące   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest ostateczna 

i  wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozy cj ą 

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Polskie normy i Normy Branżowe; 

Aprobaty techniczne; 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 

Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 
 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

Kod CPV-  45261210-9 

 
 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

 

1. Informacje ogólne 

2. Zakres robót objętych specyfikacją 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

4. Obmiar robót 

5. Szczegółowy zakres prac występujących podczas realizacji remontu 

6. Zakres prac towarzyszących 

7. Odbiór robót 

8. Podstawa płatności 

9. Dokumenty odniesienia 

10. Maszyny oraz sprzęt techniczny 

11. Transport 

 

 

 

1. Informacje ogólne 

 

   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokrycia dachowego, częściowego wzmocnienia więźby dachowej i wymiany instalacji 

odgromowej. 

 

1.1  Podstawa opracowania. 

 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

   - przedmiaru robót, 

   - wizji w terenie 

 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 
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2. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

2.1 Wykonanie robót przygotowawczych, 

2.2 Wymiana łat, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, 

przybicie kontrłat, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, 

2.3 Wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę panelową łączoną na 

rąbek stojący. 

2.4 Wymiana rynien, obróbek blacharskich.  

2.5 Wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów. 

2.6 Roboty porządkowe. 

 

 

3.    Ogólne wymagania dotyczące robót : 

 

3.1  Organizacja robót budowlanych 

 

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

umową, dokumentacją przetargową, Polskimi Normami, niniejszą Specyfikacją 

Techniczną oraz obowiązującymi wymogami i sztuką budowlaną. 

 

Planowane roboty należy zorganizować i prowadzić z ograniczeniami wynikającymi z 

funkcji użytkowej budynku. Należy uwzględnić czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci 

dachowych podczas wykonywania remontu. 

 

3.2.   Przekazanie terenu budowy. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem określonym w 

umowie, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia nieczystości. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie w czasie trwania robót. 

 

3.3.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 

Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób 

postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz 

odpowiednie wydzielenie stref ,wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy 

niebezpiecznej wraz z  oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym na zewnątrz. 

 

3.4.  Ochrona środowiska 

 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania w trakcie prowadzenia robót 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w tym w szczególności: 

- w trakcie prowadzonych rozbiórek (utylizacja), 

- impregnacji elementów drewnianych. 

 

3.5.   Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 W czasie realizacji robót za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisów BHP 

odpowiada Wykonawca. Zapewni on i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające i socjalne w należytym stanie. 

            Wszystkie koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie wynikającej z umowy. 

 

3.6. Zgodność robót ze Specyfikacją techniczną. 
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Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez 

Zamawiającego są integralną częścią zamówienia. Wymagania zawarte choćby w jednym z 

nich są obowiązujące, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

               Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji zamówienia, a o ich 

wykryciu poinformować Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian. 

               W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną i będą miały 

wpływ na jakość wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostaną rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

                   

3.7. Materiały. 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć 

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie oraz być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie jakości ( deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 

              Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po 

zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając 

każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w 

remontowanym obiekcie. 

Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 

                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 inwestora. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z inwestorem. 

 

4. Obmiar robót 

 

  Jednostką obmiarową robót jest: 

        - dla robót –krycie dachów blachą panelową- m
2
 pokrytej powierzchni  dachu, 

        - dla robót – obróbki blacharskie - m
2 

            
- dla robót – rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, 

 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru. 

           

    5 . Szczegółowy zakres prac występujących podczas realizacji remontu. 

 

    5.1. Zagospodarowanie placu budowy. 

 

     - ogrodzenie placu budowy – wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące o 

zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia 

ochronne. Koszty zabezpieczenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę 

wynikającą z umowy. 

     - Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów ppoż. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, a w szczególności zobowiązany jest: 

                   - zorganizować punkt zabezpieczenia p/poż. – powinien być wyposażony  w sprawne 

gaśnice o masie 2 kg środka gaśniczego w ilości 2 sztuk, 

                   - odpowiednio składować i zabezpieczyć na budowie materiały łatwopalne. 



22 
 

               Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

               wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

     - ochrona istniejącego zagospodarowania – istniejące zagospodarowanie terenu w granicach 

placu budowy, podlega ochronie od zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z 

przywróceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem robót ponosi Wykonawca. 

        W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania powinny 

dokładnie opisać stan istniejący w celu uniknięcia nieporozumień podczas końcowego 

odbioru robót i ponownego przejęcia terenu przez zamawiającego. 

  

    5.2. Roboty rozbiórkowe, demontaże 

 

    szczegółowy zakres robót: 

 demontaż instalacji odgromowej, 

 rozbiórka istniejącego pokrycia, 

 demontaż obróbek blacharskich, 

 demontaż rynien i rur spustowych, 

 rozbiórka łat, 

 wywóz, składowanie gruzu i odpadów 

 

   Wykonanie robót: 

   - roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

   - materiały pochodzące z rozbiórki, gruz i inne odpady powinny być od razu usunięte z 

budynku, złożone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji, 

     - transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi przystosowanymi do wywozu 

gruzu. Załadunek ręczny lub mechaniczny. Materiał powinien być zabezpieczony siatkami 

przed wypadaniem, 

   - Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiałów, 

   - jeżeli zamawiający podejmie decyzję o ewentualnym odzysku wybranych materiałów to 

     Wykonawca ma obowiązek wyniesienia tych elementów z budynku i złożeniu w 

wyznaczonym miejscu, 

   - odbiór robót rozbiórkowych podlega zasadom odbioru robót zanikających. 

 

 

   5.3. Wykonanie remontu więźby dachowej 

 

   szczegółowy zakres robót: 

 wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu,, 

 przedłużenie okapów na ścianach szczytowych budynku, 

 wymiana konstrukcji i podbitki pod okapami, 

 wymiana desek czołowych i wiatrownic, 

   

          Wykonanie robót: 

          - po zdemontowaniu pokrycia dachowego należy dokładnie sprawdzić stan konstrukcji 

dachowej, wszystkie elementy konstrukcji więźby dachowej dokładnie oczyścić z 

powierzchniowych skorodowań i zanieczyszczeń; 

          - wzmocnienie zniszczonych i przegniłych elementów więźby wykonać przez zastosowanie 

nakładek bocznych o wysokości równej wysokości wzmacnianego elementu i szerokości 

równej szerokości wzmacnianego elementu. W przypadku stwierdzenia znacznego 

zniszczenia elementu tzn, gdzie drewno skorodowane jest do głębokości 4 cm i więcej, 

należy wyciąć i dokonać reperacji przez tzw. flekowanie, zachowując oryginalne przekroje 

elementów więźb; 
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          - wszystkie nowe elementy drewniane oraz wszystkie gniazda, połączenia, styki elementów 

łączonych winny być dokładnie zaimpregnowane przed ich łączeniem lub wbudowaniem; 

          - nie dopuszcza się występowania kory na wszystkich elementach drewnianych. 

 

 

 

 Materiały: 

- drewno konstrukcyjne powinno być klasy K27 i wilgotności <18% i spełniać  

wymagania PN, 

- tarcica iglasta, powinna spełniać wymagania PN, 

- materiały pomocnicze: gwoździe, śruby, nakrętki, pędzle 

- preparat do impregnacji drewna - powinien zabezpieczać elementy drewniane przed 

ogniem, grzybem i owadami. 

 

 

          5.4.  Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej. 

 

   szczegółowy zakres robót: 

 rozbiórka części kominów, 

 murowanie kominów z cegły klinkierowej, 

 sprawdzenie drożności przewodów kominowych. 

 

          Wykonanie robót: 

          - wszystkie kominy rozebrać w części wystającej ponad połać dachową, a  następnie 

wymurować z cegły klinkierowej. Kominy należy murować warstwami, z zachowaniem 

prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i poziomu. Należy zachować kształt i 

gabaryty istniejące kominów, 

          - spoiny: 

              - 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

              - 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 

mm, a minimalna 5 mm, 

           - spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą,  

           - zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych 

suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do 

instrukcji narzuconych przez producenta, 

          - przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 

          - po przemurowaniu kominów sprawdzić, czy kanały są w pełni drożne. 

 

          Materiały: 

          - cegła klinkierowa pełna kl. 25 gat. I w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, 

          - zaprawa cementowa M12  

            

          5.5.  Wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki  

 

   szczegółowy zakres robót: 

 ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, 

 impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, 

 osadzenie wyłazów dachowych, 

 montaż pokrycia dachowego z blachodachówki, 

 montaż gąsiorów (systemowych), 

 montaż barier śniegowych 
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         Wykonanie robót: 

         - do robót pokrywczych należy przystąpić po zakończeniu impregnacji; 

         - folię paroprzepuszczalną przymocować zszywkami na zakład bezpośrednio do krokwi  

            nadrukiem do góry równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od najniższego pasa.  

           Ostatni górny pas folii ułożyć kilka centymetrów poniżej górnej krawędzi kalenicy; 

         - kontrłaty powinny mieć przekrój 20x50 mm. Przybić na kontrłaty łaty pod  pokrycie z blachy 

panelowej. Łaty powinny mieć przekrój 40x60 mm. Należy je przybić do każdej krokwi 

gwoźdźmi okrągłymi. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż 

grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach równolegle do linii okapu. 

Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu blachy; 

         - blachę  należy układać na łatach i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 

drewnianych, tak aby nie uszkodzić podkładek z EPDM. Do tego celu należy stosować 

wkrętarki ze sprzęgłem.  Blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych. Po cięciu i 

wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady, mogące spowodować uszkodzenie 

powierzchni blach; 

          - na krawędziach szczytu dachu i okapach zamontować wiatrownice; 

          - wszystkie uszkodzenia powłoki malarskiej powstałe w czasie montażu i transportu należy 

zamalować farbą zaprawową; 

           

          Materiały: 

          - blachy panelowe i wszelkie obróbki z blachy powlekanej, zgodna z PN, 

          - wkręty do mocowania zgodnie z zaleceniem producenta, 

          - folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatką polipropylenową, 

          - kontrłaty z drewna sosnowego o wymiarach 20X60 mm, 

          - łaty z drewna sosnowego o wymiarach 60x40 mm,  

            drewno musi być impregnowane środkami grzybobójczymi, owadobójczymi,  

            ogniochronnymi i spełniać wszystkie wymagania zawarte w PN, 

          - gwoździe, zszywki, 

        

          Kolor blachy  panelowej oraz blachy płaskiej na obróbki blacharskie należy  uzgodnić z  

          inwestorem ( uzyskać akceptację inwestora).  

  

 

     5.6. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (w kolorze blach panelowych na rąbek stojący) 

 

   szczegółowy zakres robót: 

 obróbki przy szerokości do 25 cm z blachy powlekanej, 

 obróbki przy szerokości ponad 25 cm z blachy powlekanej, 

 wkręty, gwoździe 

 

    Wykonanie robót: 

         - obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z 

odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące 

szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. Krawędzie 

boczne obróbek winne być wywinięte do góry i zagięte- zaokrąglone nie powodujące 

możliwości skaleczenia. Obróbki zakończone powinny być kapinosem. 

 

         Materiały: 

          - blacha stalowa powlekana w kolorze blachodachówki o grubości 0,6-0,7 mm – zgodna z PN, 

          - wkręty 

 

5.7. Wykonanie rynien i rur spustowych 

 

   szczegółowy zakres robót: 
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 montaż rur spustowych śr. 100 mm z PCW, 

 montaż rynien śr. 125 mm z PCW, 

 

          Kolor rynien i rur spustowych należy uzgodnić z inwestorem. 

 

 

           

 

         Wykonanie robót: 

            - rynny dachowe łączone wykonane z blach powlekanych , półokrągłe o ø 125, uchwyty 

rynnowe doczołowe mocowane co 50 cm z zachowaniem spadku podłużnego 1%; 

     - rynny na uchwytach doczołowych mocowanych do wiatrownicy powinny być zamontowane 

tak, aby wewnętrzna krawędź była o 10-15 mm wyżej od krawędzi zewnętrznej ze spadkiem 

w kierunku rur spustowych; 

   - rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej niż co 2 m, oraz zawsze na końcach i pod 

kolankami. Uchwyt należy umocować do ściany za pomocą kołków. 

        - odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm, przy długości rur 

spustowych do 10 m  oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. 

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno 

przekraczać 0,3 cm. 

 

        Materiały: 

        - rynna półokrągła o śr. 125 mm z blachy powlekanej, 

        - rura spustowa o śr. 100 mm z  blachy powlekanej,, 

        - kształtki rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, (złączki, denka, narożniki, kolanka,  

           leje  spustowe, itp), 

        - uchwyty rynien systemowe, 

        - uchwyty rur spustowych systemowe, 

        - materiały pomocnicze 

 

 5.8. Wykonanie instalacji odgromowej. 

 

    szczegółowy zakres robót: 

 montaż instalacji odgromowej, 

 pomiary instalacji odgromowej 

 

          Wykonanie robót: 

  - instalację odgromową odtworzyć zgodnie z istniejącą,  

             -  zwody poziome na powierzchni dachu wykonać drutem Fe/Zn o średnicy 8 mm 

 mocując je za pomocą uchwytów dachówkowych w  odstępie 1 m. Zwody poziome łączyć 

za pomocą złączy krzyżowych, do rynien za pomocą złączy rynnowych i połączenia 

spawane; 

            - zwody pionowe łączyć za pomocą złącz kontrolnych w rurkach ochronnych mocowanych do  

               ściany na uchwyty,  

            - na wysokości 1,4 m nad ziemią wykonać połączenia przewodów odprowadzających z  

               przewodami uziemiającymi typowymi zaciskami kontrolnymi w puszkach kontrolnych. 

 

Materiały: 

- drut Fe/Zn o śr. 8 mm, 

- uchwyty i złącza zgodne z normami, 

- wkręty    

- puszki kontrolne.       

 

 

           6. Zakres prac towarzyszących  
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6.1. Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 

Roboty dachowe należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków 

ostrożności, przy zachowaniu przepisów bhp przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych, robót na wysokości i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w 

sprawie przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 

         6.2. Zabezpieczenie wszystkich elementów narażonych na uszkodzenia w trakcie  

                wykonywania robót. 

 

         6.3. Wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót. 

               

           6.4. Wywóz pozostałości materiałów. 

 

           7.  Odbiór robót 
 

          Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 - 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 ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, w terminie nie później niż w ciągu 

3 dni od daty powiadomienia; 

 - odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót; odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót; 

 - odbiór końcowy – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy; 

 - odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji – polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

 

          Z czynności odbiorów winny być sporządzone protokoły. 

 

          Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi 

normami oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania. 

          Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty: 

1. specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robót, 

2. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

3. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych robót, 

5.       protokół z pomiarów instalacji odgromowej. 

 

         Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  

        uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.  

            

 

 7.1. Odbiór remontu konstrukcji więźby dachowej. 

           Odbiór konstrukcji więźby dachowej powinien obejmować sprawdzenie: 

                     - prawidłowości flekowania i uzupełnień ubytków, 

                     - prawidłowości wykonania wzmocnień, nadbitek ,  

                     - prawidłowości wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych 

elementów, 

                     - prawidłowości impregnacji drewna, 
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                     - prawidłowości izolacji drewna od murów, 

                     - stanu technicznego więźby po remoncie. 

 

7.2. Odbiór podłoża.  

 

           Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,  

           przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

           Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

   - stanu podłoża, 

   - jakości zastosowanych materiałów, 

 

  

 

7.3  Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich 

 

Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich powinien obejmować sprawdzenie: 

   - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia (sprawdzenie prostoliniowości  

      rzędów pionowych i poziomych oraz poprawnego ułożenia w rzędach okapu i kalenicy), 

   - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 

   - jakości zastosowanych materiałów, 

   - zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem, 

   - jakości zastosowanych materiałów, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych  

     wyrobów budowlanych, 

   - dokładności i szczelności pokrycia, zwłaszcza w miejscach szczególnie narażonych na  

      zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wyłazy dachowe, miejsca 

styku ze ścianami, kominami; jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 

przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca poddać przez 15 minut działaniu 

strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w 

nierównościach powierzchni, 

   - mocowania elementów pokrycia – materiał łączników i ich liczba, 

   - stanu wykonanego pokrycia i  obróbek blacharskich oraz połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi. 

               

7.4  Odbiór obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych. 

 

Odbiór rynien i rur spustowych powinien obejmować sprawdzenie:   

   - jakości zastosowanych materiałów. 

   - zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem, 

   - certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

   - uszkodzeń mechanicznych, czy rury i rynny nie mają wgnieceń i pęknięć, 

   - rozmieszczenia uchwytów, spadku i szczelności rynien, szczelność należy sprawdzić  

      poprzez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków, 

   - rur spustowych, które polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, 

rozstawu, rozmieszczenia uchwytów oraz ich połączeń w złączach poziomych, 

umocowania ich w uchwytach i prostoliniowości. 

 

7.5     Odbiór instalacji odgromowej 

 

Odbiór instalacji odgromowej powinien obejmować sprawdzenie:   

   - sposobu prowadzenia przewodów, prawidłowości zamocowań, lokalizacji 

poszczególnych elementów, 

   - skuteczności działania instalacji odgromowej – wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić protokół z pomiarów instalacji wykonanych przez uprawnioną do tego 

osobę, 
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   - w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy 

zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej 

oporności. 

 

7.6.    Odbiór robót porządkowych. 

 

Odbiór robót porządkowych powinien obejmować sprawdzenie jakości wykonania i 

dokładność prac porządkowych. 

 

            8. Podstawa płatności. 

 

           Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a  

          Wykonawcą. 

 

 

           9. Dokumenty odniesienia. 

 

   Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 

   - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  z  

      późń. zm.), 

   - innych aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Aprobat  

    Technicznych, instrukcji producentów materiałów oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki  

     budowlanej. 

 

10.  Maszyny oraz sprzęt techniczny.   

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty można wykonać ręcznie lub 

przy użyciu specjalistycznych narzędzi wg wskazań producenta. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

 

11. Transport.  

 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, 

transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich 

dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów.  

Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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1.      WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

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

wykonanie tynków zewnętrznych i okładzin na ścianach wewnętrznych obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność projektową, SST i 

poleceniami inżyniera. 

2.      MATERIAŁY 

 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. 

ok. 3 godzin. 
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Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5oC. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4 . Zaprawa klejowa sucha do styropianu.   

 

2.5. Sucha mieszanka tynkarska mineralna  

 

2.6. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków .  

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.    TRANSPORT 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    transportu    

materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0oC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.   Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5 - 10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
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Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór podłoża. 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 

mm. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni, itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,   odparzenia   

i   pęcherze   wskutek   niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli 

odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.Tynki zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500.     -    Zaprawy    budowlane.     Badania    cech    fizycznych 

i wytrzymałościowych  

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

odbiorze.  

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-86/B-30020. - Wapno. 

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3 

 
       ROBOTY IZOLACYJNE Kod CPV -45320000-6 

      IZOLACJE CIEPLNE      Kod CPV -45321000-3 
 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem    niniejszej     szczegółowej     specyfikacji    technicznej     są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

Izolacje termiczne. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

2.       MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

 2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 

świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, 

do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na 

włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 

 

2.1.2. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,   przechowywane 

i transportowane    w    sposób    wskazany    w    normach    państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji termicznych. 

2.2.1.  Styropian  
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Styropian odmiany FS 15 frezowany do izolacji ścian, gęstość 15 kg/m i do dachu gęstość 

20kg/m.  

a)  Wymagania. 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych. 

Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm, dla płyt o grubości powyżej 30mm - o 

głębokości do 5mm, Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm , a powierzchnia 

największej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - 

dopuszczalne odchyłki + 0,5%, szerokość - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki + 

1,5mm, grubość - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki + 0,5%. 

b)  Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m , przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. 

Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, 

datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c)  Przechowywanie. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d)  Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

2.2.2. Wełna mineralna  

 

Płyty z wełny mineralnej gęstości 35kg/m3 do izolacji poddaszy i stropodachów klasa reakcji 

na ogieńA1. 

Folia stabilizowana STOPAIR "ISOVER" lub równoważna o parametrach: 

Grubość: 0,2 mm 

Gramatura: 150g/m2 
 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe  

Wg rozwiązań podanych w projekcie. Stosować materiały jednego producenta w całym asortymencie 

przy pracach renowacyjnych ze względu na specyfikę obiektów. 
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5.2 Izolacje termiczne 

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno -suchym. 

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 

układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3cm. 

 

Przebieg prac związanych z wykonywaniem ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową. 

 

 Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej, 

 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 

krawędzi. 

 

Stanowczo zabrania się wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych podklejek z płyt 

termoizolacyjnych. 

 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 

stosować preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 

 

 Wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową 

Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 

podłoże. 

 

Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

 

Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawę- 

dziami naroży otworów w elewacjach. 

 

Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 

mechanicznych, przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża. 

 

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 

naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego nakleić pod kątem 45 paski tkaniny z włókna 

szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 

 

6      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1  Materiały izolacyjne. 
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 

wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

6.3  Kontrola wykonania ocieplenia 

 

Wykaz czynności kontrolnych: 

 

 Kontrola podłoża 

 

 Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ocieplenia 

 

 Kontrola międzyoperacyjna obejmująca prawidłowość: 

- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie w zakresie koniecznym), 

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 

- osadzenia łączników mechanicznych, 

- wykonania warstwy zbrojonej, 

- wykonania (ewentualnego) gruntowania, 

- wykonania obróbek blacharskich, 

- zamocowania profili, 

- wykonania wyprawy tynkarskiej, 

- wykonania (ewentualnego) malowania. 

 

 

7       OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.       ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem 

tynków i innych robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenie   o   jakości   materiałów   i   wyrobów   dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki   badań   laboratoryjnych,   jeśli   takie   były   zlecane   przez wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-czyszczenie podłoża, dostarczenie materiałów,  

-zagruntowanie podłoża,  

-ułożenie warstw izolacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część 

I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 

 

PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

oraz wytyczne i instrukcje.  

Wytyczne   wykonania   izolacji   bitumicznych   zabezpieczających   nadziemne i podziemne części 

budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970.  

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne  stosowania  folii  

polietylenowej     szerokiej   w budownictwie  ITB. Warszawa 1974. 

Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -15oC. 

Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.  

Wytyczne  wykonania  robót  izolacyjnych  metodą natryskową.   COB   -  RPI Budowlane. Katowice 

1974. 

Instrukcje     stosowania     w     budownictwie     kitów     trwale     plastycznych jednoskładnikowych 

POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.  

Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 

Świadectwo   ITB   nr   351/75.   Powłoki   izolacyjne   z   asfaltowych   emulsji kationowych i 

lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową.  

Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie 

grzybów domowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4 

     ROBOTY MALARSKIE Kod CPV-45442100-8 

      SPIS TREŚCI 

1.        WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



41 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują  wszystkie   czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.  

W zakres tych robót wchodzą:  

 Malowanie farbami silikonowymi 

 Malowanie elementów metalowych  

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego 
do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy 
od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej 
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w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, 
o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 
czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

2.4. Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb 
emulsyjnych: 

 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , 

max. czas schnięcia - 2h, 

 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność - 

6-8m /dm , max. czas schnięcia - 2h 
 Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , 

max. czas schnięcia - 2h, 
 Maleinit   -   na   spoiwie   z   dyspersji   wodnej   kopolimeru   octanu   winylu i 

maleinianu dwubutylu, wydajność - 7-8m /dm , max. czas schnięcia-2h, 
 Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 

7-8m /dm ,max. czas schnięcia - 2h, 
 Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/  dm3 , 

max. czas schnięcia - 2h, 
 Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej  żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-

8m /dm , max. czas schnięcia - 2h, 
 Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 
 Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm , max. czas 

schnięcia-24h, 

 Farba chlorokauczukowa do  gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
 metaliczna „Cykofan , wydajność - 15-16m /dm , max. czas schnięcia - 8h, 
 Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania podkładu 

pod powłoki chlorokauczukowe, 

 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych,  ogólnego      
stosowania     biały,      do     rozcieńczania     wyrobów chlorokauczukowych. 
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2.5.4. Wyroby epoksydowe 

 Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, 

wydajność- 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h, 

 Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, 

wydajność - 4,5-5m /m , czas schnięcia - 24h, 

 Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m  dm , max. czas schnięcia-24h, 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

 Farba   olejna  do   gruntowania   ogólnego   stosowania  wg   BN-79/6113-67 wydajność 

6-8m2/dm3 , czas schnięcia - 12h, 

 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, 
wydajność 6-1 0m2 /dm3 

 
2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

 Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 

się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Mydło   szare,   stosowane   do   gruntowania   podłoża   w   celu 
zmniejszenia jego   wsiąkliwości,   powinno  być   stosowane   w   postaci roztworu wodnego 
3-5%. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej -1o C. 

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych   (z   wyjątkiem   montażu 

 armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
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 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo -
wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez 
gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3-5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 
5.2.4.Przy    malowaniu    farbami    chlorokauczukowymi    elementów 

stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa 

się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3.         Wykonywanie powłok malarskich. 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, 
bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.. 

 

5.4.        Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych. 

Zabezpieczenie antykorozyjne standard:  

       -1x powłoka farba INERPLUS 770  

       -2xpowłoka farba INERGARD 475 
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       -1x emalia INTERHANE 990 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania   powłok   przy   ich   odbiorach   należy   przeprowadzić 

po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie 
wcześniej niż po 14 dniach.. 

6.2.2. Badania  przeprowadza   się   przy  temperaturze   powietrza  nie 
niższej od +5oC, przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla  farb   
olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczności  i twardości  oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
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szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega 
na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 
o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

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

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na 
zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką 
lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

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

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 
stalowych. Wytyczne ogólne.  
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.  
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.  
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.  
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BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.  
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki  

1.2. Zakres stosowania SST. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 

 wymiana okien stalowych na okna PCV o współczynniku U= 1,1W/m2*K, 

 naświetla z pustaków szklanych zastąpić oknami PCV o współczynniku U= 

1,1W/m2*K 

 wymiana drzwi wejściowych  PCV do pomieszczenia „1/14” i zamontować nowe o 

współczynniku przenikania ciepła U= 1,5W/m2*K 

  do garażu zamontować 2szt ocieplonych wrót segmentowych z przezroczystym 

przeszkleniem z tworzywa sztucznego jak w części warsztatowej i napędem 

elektrycznym oraz zdalnym sterowaniem U= 1,5W/m2*K 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

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

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2.  MATERIAŁY 

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 

2.2 Wymienić okna na okna PCV o współczynniku U= 1,1W/m2*K całego okna.  

  2.3.  Parametry techniczne stolarki PCV  

 

 Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku I, posiadające atesty ITB dopuszczające do 

stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub z 

aprobatą techniczną, bezkadmowe, bezołowiowe posiadające świadectwo PIH 

dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 Profil pięciokomorowy w kolorze białym, wzmocniony, niefoliowane, szerokość 

profilu dla okien ok. 7 cm,  

 Wypełnienie z szybą zespoloną 4x16x4mm,  

 Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa 

przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=1,1 W (m2xK), 
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 Izolacyjność akustyczna, co najmniej Rw=32dB, 

 Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed 

korozją powłoka cynkową, 

 Okucia kompletne systemowe,  

 

2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 
1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3.   SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 
możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w 
ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.  

Wymiary ze 

wysokość 

wnętrzne (cm ) 

szerokość 

Liczba 
punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

do 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 
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powyżej 150 

150 -=- 200 

powyżej 200 

Do 150 

6 

8 

6 

po 2 

po 3 

nie mocuje się 

po 2 

po 2 

po 3 

150 -=- 200 

powyżej 200 

8 

100 

po 1 

po 2 

po 3 

po 3 
 
5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  
 

5.3.  Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

6.      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności wymiarów, 
 sprawdzenie   zgodności    elementów   odtwarzanych   z   elementami dostarczonymi 

do odwzorowania, 
 sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 

w punkcie 5. 
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9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, 

 osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami,  

 dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.  
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i transport. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem    nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 

6 cm  na podkładzie z zagęszczonego piasku, stabilizowanego cementem z obrzeżem betonowym 8 x 

30 cm oraz opaski wokół budynku . 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem parkingu i  nawierzchni z brukowej kostki betonowej przy 
robotach drogowych . 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 

w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST . 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D 

. 

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
Kostka brukowa nie powinna być pęknięta i nie może mieć żadnych uszkodzeń na swoich krawędziach. 

Dopuszcza się minimalne ubytki w kostkach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te występują na 

niewidocznych płaszczyznach kostek po ich wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 

betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  60 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni parkingu stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm., 

Do wykonania dróg wewnętrznych i dojazdów stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 

mm. 

 Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 
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 na grubości   5 mm. 

 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 

brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 

60 MPa. 

 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom polskiej normy PN-B-

06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5 %. 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

             wymaganiami PN-B-06250  

 Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

       wystarczająca, jeżeli: 

o próbka nie wykazuje pęknięć, 

o strata masy nie przekracza 5% 

o obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych 

o nie jest większe niż 20 %. 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie 

powinna wynosić więcej niż 4 mm. 

2.3.  Obrzeża betonowe  

Obrzeża betonowe o wymi 8x30x100cm gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i 

spełniać warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Każda 

dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton 

użyty do el. prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤4% oraz 

mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:  

- na długości ±8mm,  

- na szerokości i wysokości ±3mm.  

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:  

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm,  

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieranie) – 

niedopuszczalne.  

 

Obrzeża należy składować w pozycji budowania.  

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego 

uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 

zewnętrznych 

2.4.  Wymagania dla materiałów kamiennych  

Należy zastosować kruszywo czyste, nie może zawierać związków organicznych i zanieczyszczeń 

obcych.  

• Na warstwę dolną stosować kruszywo o uziarnieniu 0-16  

• Na warstwę górną stosować kruszywo o uziarnieniu 0-31,5  

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2. Sprzęt do wykonania parkingu z kostki brukowej 

Małe powierzchnie parkingu z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D . 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 

transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D - 00.00.  

5.2. Koryto pod parking 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi . „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 

Proctora. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię parkingu z kostki 

brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu betonowym gr 15cmw uprzednio wykonanym 

korycie. 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do              5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania parkingu przewidziana jest warstwa odsączająca gr. 

10 cm, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami . 

5.5. Układanie parkingu z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 Kostkę należy układać  na podsypce cem.- piaskowej gr.5 cm. . Kostkę należy układać ok. 1,5 

cm wyżej od projektowanej niwelety parkingu, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

 Do ubijania ułożonego parkingu z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddany do użytkowania. 
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5.6. Przygotowanie podłoża  

Warstwy opaski powinny być wytyczone w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST.  

5.7. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa.  

Wykop należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. Dno wykopu 

powinno być wyprofilowane i zagęszczone.  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość nie większą niż 25 

cm (warstwa dolna ) i 10cm (warstwa górna). Rozpoczęcie układania górnej warstwy może nastąpić 

po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.  

Przy rozkładaniu warstw żwiru należy wokół budynku rozkładać obrzeża betonowe na ławach.  

Nierówności i zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

 

5.8 Ustawienie obrzeży betonowych  
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeż. Ustawiać obrzeża na ławach betonowych na 

podsypce piaskowej o grubości 10cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. 

Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawą 

należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

o głębokości koryta:  

o o szerokości do 3 m:          1 cm,  

o o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 

o szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania parkingu 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania parkingu z betonowych kostek brukowych  polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 

SST: 

o pomierzenie szerokości spoin, 

o sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

o sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych parkingu 

6.4.1.  Sprawdzenie równości parkingu 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 

do 300 m
2
 ułożonego parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 

parkingu. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać              1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety parkingu w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać  3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na każde 150 do 300 m
2
 parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego parkingu z brukowej kostki 

betonowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. „Wymagania ogólne”pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. „Wymagania ogólne”pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 pakringu z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

o dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

o wykonanie koryta, 

o  wykonanie warstwy odsączającej  gr. 10 cm. 

o wykonanie podkładu betonowego gr 15cm 

o wykonanie podsypki  cem.-piaskowej  gr. 5 cm., 

o ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

o przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

9.3. Wykonanie opaski z kruszyw.  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena 

obejmuje:  

• ukształtowanie dna,  

• zasypanie żwiru i zagęszczenie,  

• wyrównanie.  

 

9.4 Ułożenie obrzeży  

Cena wykonania 1m betonowego obrzeża obejmuje:  
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- dostarczenie materiałów,  

- wykonanie koryta,  

- rozścielenie i ubicie podsypki,  

- ustawienie obrzeża,  

- wypełnienie spoin,  

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


