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S.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu : „Ocieplenie ścian zewnętrznych  i 

renowacja pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Starych Świerczynach”.  
Lokalizacja projektu: Stare Świerczyny , 87-321 Bartniczka . 

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego 

zadania opracowana przez  Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. 

Benedykt Stecki, ul. Poprzeczna 15, 87 - 300 Brodnica.    

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi w 

spisie treści Specyfikacjami Technicznymi. 

 Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania bu-

dowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia 

Zamawiającego 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki 

Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty 

wymienione w Akcie Umowy 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne  

do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 

przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę  
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Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do 

aprobaty przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z Projektem, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami Inżyniera. 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 

Projektant -  osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami  

służący do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący 

część Kontraktu  

Warunki Ogólne - Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 

projektowanych przez zamawiającego, opracowane przez Międzynarodową Federację 

Inżynierów Konsultantów FIDIC 

Warunki Szczególne - Załącznik do Warunków Ogólnych sporządzony zgodnie z 

wymogami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC 

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych.  

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 

Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia 

zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja  

1.5.2.1.   Przetargowa Dokumentacja Projektowa  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje się w Urzędzie Gminy Bartniczka ul. 

Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka 
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1.5.2.2. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów na stronie internetowej  BIP t 

Projekt budowlany wraz pozostałymi dokumentami przetargowymi dostępny będzie 

do wglądu dla Oferentów na stronie internetowej www.bip.bartniczka.pl oraz w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka. 

1.5.2.3.    Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 

na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1. Program robót  

2. Plan zapewnienia jakości  

3. Plan BHP 

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera 

5. Dokumentacja powykonawcza 

6. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

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

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu: 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

http://www.bip.bartniczka.pl/
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

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

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

III) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

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

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 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 zgodnie ze Specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

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

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

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

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

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

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

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-

czonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera 

Planie zapewnienia bezpieczeństwa. 

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

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

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

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i 

poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo 

Budowlane oraz Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, 

poz. 881). 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

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 nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcepto-

wany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

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

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
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-  ogólny opis robót 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  

- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 

- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji. 

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Program 

Zapewnienia Jakości. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli 

jakości robót jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie 

działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach 

związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i 

zleconych dodatkowo przez Inżyniera, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 

 Inżynier może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania 

własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku 

niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Inżyniera lub 

innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Programie Zapewnienia 

Jakości, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone Menedżer Projektu ustali każdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny. 
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6.3. Badania i pomiary 

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

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

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

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na 

terenie Polski, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub  

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.6. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy  jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu 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 i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom 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 będą 

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) Książka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Rejestracja budowy 

według Warunków Szczegółowych Kontraktu  

(4) Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

(5) 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 Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

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 będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 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, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

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

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony 

będzie stosownym protokółem. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 

6. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom 

urządzeń i przyłączy do budynku. 

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

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

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz uzyskanie pozwolenie na użytkowanie obiektu 

zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozpoczyna 3-letni okres  za wykonane roboty. 

W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 

- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i 

wadliwego wykonawstwa. 

- uczestnictwa w cyklicznych co 12 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie 

przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.  

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 

wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych 

w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez 

Zamawiającego 

(b) Opłaty/dzierżawy terenu 
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(c) Przygotowanie terenu 

(d) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich 

rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 

 

9.4  Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 

urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 

potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane 

z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i 

doprowadzenie do stanu pierwotnego.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( t j. Dz. U z 2010r. Nr 243 , poz. 1623). 

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

z późn. zm.)  

3.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 48 póz. 401). 

4. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287). 

5. Warunki Kontraktu. 
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01. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wymiany i odbioru stolarki okiennej.  

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 wymianę stolarki okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

1.3.1..Demontaż istniejących okien drewnianych.  

1.3.2. Dostawa i montaż nowych okien z profili PCW 

1.3.3..Dostawa i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

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 wykończoną wraz z okuciami 

2.2. Okucia budowlane 

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

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

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

2.2.2. Okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.2.3. Przy wymienianych oknach okucia obwiedniowe, klamki w kolorze białym 

2.2. Szkło 

Do szklenia należy stosować szyby zespolone o współcz. K=1,1,  

2.4. Stolarka okienna z profili PCW wg instrukcji producenta /profil o głębokości min. 73  

mm / 

Podział okien , wg załączonego rysunku  

Kolor okien - biały, klamka- biała 

2.5. Blacha powlekana 

Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,75 mm obustronnie powlekanej Cała powierzchnia 

blach zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-

silikonową. Kolor brąz. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

Blachy muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania . 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 
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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. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

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 , ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi przez producenta. 

5.2.Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
WYMIARY OKIEN NALEŻY SPRAWDZIĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO ICH WYKONANIA ! 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową i silikonem. 

Ustawienie okna nalezy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

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

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeże a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania 

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

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

6. Kontrola, jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– 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, 
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– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla stolarki okiennej  m2, dla parapetów m 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

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

w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów zewnętrznych i 

wewnętrznych  

– demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

– osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w przygotowanych otworach z 

uszczelnieniem i obróbką ościeży wraz z pomalowaniem, 

– dopasowanie i wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej 

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

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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02.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OPASKA BETONOWA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich na zadaniu „Ocieplenie ścian zewnętrznych i renowacja 

pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Starych Świerczynach” 

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 betonu opaski przy budynku.  

B.02.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.02.02.00 Podsypka – warstwa odsączająca. 

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. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

 Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

 Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- Zawartość alkaliów do 0,6% 

-  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

-  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

 Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

oznaczenie 

nazwa wytwórni i miejscowości 
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masa worka z cementem 

data wysyłki 

termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone 

we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 

wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 

wysypów. 

 Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

 Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

 Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu. 

 Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 



Specyfikacje  Techniczne 

                  Ocieplenie ścian zewnętrznych  i renowacja pokrycia dachu świetlicy w Starych Świerczynach 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

- Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 

frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy.  

- B-40 dla wykonania konstrukcji ściany zabezpieczającej. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

- nasiąkliwość nie większa jak 4% 

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

- B-20 dla wykonania elementów konstrukcyjnych – ław, ścian, stropów, podciągów i 

nadproży, schodów 

- B-10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3. Materiały do wykonania podsypki – warstwy odsączającej  

- pospółka 0/63, 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolno spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
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Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-

wiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-

niających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-

logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
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- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i 

dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-

kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
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Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 

być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne 

inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 

co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-
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niami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne, 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podsypki 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

– 1 m
3
 wykonanej konstrukcji. 

– 1 m
3
 wykonane podsypki. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
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9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla betonu : 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoża 

- wykonanie deskowania  

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, zagęszczeniem i wyrównaniem 

powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania  

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Podsypka  na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m
3
 podsypki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie . 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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03.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU Z WYPRAWĄ 

ELEWACYJNĄ 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania zadania: 

ocieplenie ścian  zewnętrznych budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

dotyczą prowadzenia robót związanych z ocieleniem ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej , określonych w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym, stanowiących część dokumentów 

przetargowych. 

Zakres robót: 

Wykonanie ocieplenia budynku w systemie posiadającym aktualną aprobatę techniczną, z wyprawą 

elewacji i zastosowaniem tynku akrylowego: 

- Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm, 

- Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm  

- Ocieplenie cokołu budynku  płytami styropianowymi gr. 10 cm. 

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej na ścianach  

-Wykonanie wyprawy elewacyjnej żywiczno- mineralnej cokołu budynku 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST WO. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST i 

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST WO. „ Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały 

Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu: 

Płyty styropianowe sezonowane, samogasnące typu EPS 70-040 

Emulsja gruntująca  

Zaprawa klejąca systemowa 

Siatka z włókna szklanego 

Podkładowa masa pod tynk akrylowy 

Tynk akrylowy kornik  

Farba emulsyjna akrylowa zewnętrzna 

Podkładowa masa pod tynk żywiczny 

Tynk żywiczno-mineralny 

Łączniki mechaniczne 

Listwy startowe z aluminium 

Narożniki z aluminium 

 

UWAGA. Ilekroć w kosztorysie ofertowym określono nazwę produktu lub technologii, należy 

rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie 

- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami 
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- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie 

dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem 

promieniowania słonecznego. 

- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie 

dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4 
0
C 

- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

Do transportu materiałów można użyć sprzętu transportowego tj. np. samochód skrzyniowy 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

5.2 Warunki szczegółowe: 

- Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej 

+5
0
C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia 

instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 

- Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 

- W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. 

- Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( minimum 45 cm ), a 

kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania wody. 

- Podłoże pod ocieplenie powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +_ 6 mm na promieniu 1,2 m , 

wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od 

pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

- Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do 

podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami 

większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą 

klejącą.  
- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty długości 

co najmniej 2,5 m. 

- Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie usunąć. 

- Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak naroża 

budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i 

rusztowań . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w 

miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii. 

 

5.3 Ocieplenie cokołów 

Po oczyszczeniu powierzchni można przystąpić do  klejenia płyt styropianowych. Klejenie należy 

rozpocząć od dołu. Masę należy nakładać punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym 

przykładać do podłoża. Zalecane  jest  wykonanie  próby polegającej  na  przyklejeniu 3 próbek o   

wymiarach   25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepności po trzech dniach. Wykonać tynk żywiczno - 

mineralny wykonany na podwójnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejącej. 

 

5.4 Docieplenie ścian 

Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku uzupełnić. 

Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu docieplenia. 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej aluminiowej. 

Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Po trzech dniach od 

przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać tynk 

cienkowarstwowy akrylowy . Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez 

producenta systemu i zgodnie z projektem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną  wykonania i odbioru robót, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

6.3 Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 

jakości producentów. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

8.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- przygotowanie podłoża 

- jakość dostarczonych materiałów – atesty 

- grubości zastosowanych płyt styropianowych 

- faktura i kolorystyki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3 niniejszej 

S.T. w oparciu no odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną 

użytych materiałów. 

9.2 Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze  

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

- wykonanie i demontaż rusztowań 

- prace porządkowe 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 

Karty techniczne produktów. 

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 

 

Normy związane: 

PN-B- 20130:421  płyty styropianowe 

PN- 88/B-30000   cement portlandzki 

PN- 88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 

PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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04.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE 
 

1.Wstęp 

a) Nazwa zamówienia 

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych i renowacja pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w 

Starych Świerczynach.  

 

b) Remont i zakres robót budowlanych 

 

Roboty budowlane-remontowe dachu. 

-roboty rozbiórkowe związane z demontażem obróbek blacharskich  

-pokrycie dachu papą termozgrzewalną  

-obróbki blacharskie 

-wymiana rynien i rur spustowych. 

-wywóz elementów rozbieranych złomowo 
 

c) Informacje o terenie budowy 

 

-organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający (inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonych w umowie oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu 

Wykonawcy na ten teren. 

-zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej na przekazanym terenie oraz jest 

odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót. 

-wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów  w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonaniu robót budowlanych. 

-warunków bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  

Wykonawca zachowa odpowiednie warunki bhp i p.poż w trakcie wykonywania robót i 

przebywania na obiekcie. 

Wykonawca będzie stale utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 

trakcie wykonywania robót i przebywania na obiekcie. 

-zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy będzie wskazane przez użytkownika obiektu w trakcie 

przekazywania placu budowy. 

-ogrodzenia 

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA ODGRODZENIA STREFY 

NIEBEZPIECZNEJ TAŚMAMI TERENU WOKOŁO BUDYNKU W MIEJSCACH WYKONANIA  ROBÓT 

/NA WŁASNY KOSZT/ 
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d) Kod słownika zamówień:45453000-7 Roboty remontowe 

 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich przechowywanie, 

transportu, warunków dostawy, składowania i kontroli jakości. 

 

Wykonawca robót powinien zastosować tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są one objęte certyfikacją. 

Powyższe dokumenty należy przedstawić dla inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem. 

 

3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu ,który nie 

będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .  

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu . Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności .Środki 

transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym . 

Transport poziomy i pionowy – ręcznie lub dowolny sprzęt . 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 

 

5.1 roboty rozbiórkowe związane z renowacją pokrycia dachu 

-rozebranie złomowe obróbek blacharskich, 

-rozebranie złomowe rynien   

-rozebranie złomowe rur spustowych.  

 -rozebranie deski czołowej dachu 

Roboty rozbiórkowe oraz dalsze roboty należy wykonywać wg kolejności tak aby nie 

dopuścić do zalania wodą opadową pomieszczeń i ścian zewnętrznych budynku .Materiały 

z rozbiórki należ złożyć na placu budowy i przygotować celem wywozu na wysypisko.  

5.2. obróbki blacharskie  

- obróbki ogniomurów z blachy stalowej powlekanej  gr.0,55/mm  

Obróbki blacharskie przymocować do podłoża na kołki stalowe z polutowaniem .  

5.3 rynny i rury spustowe 

-rynny dachowe półokrągłe  15 wiszące z blach ocynkowanej gr. 0,55/mm 

-rury spustowe  10 cm z blachy ocynkowanej gr.0,55/mm 

Rynny wykonane z blachy 1,0x  2,0m, łączone na zakład min. 4 cm, nitowany 3 nitami o  

3mm, lutowanie ciągłe połączeń z dwóch stron. Spadek rynien min. 0,5%, dylatowanie 
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rynien – w środku ich długości pomiędzy ruramii spustowymi .Uchwyty rynnowe 

ocynkowane –rozstaw uchwytów do rynien- na łączeniach rynny i w środku co 50 cm 

.Rury spustowe – uchwyty ocynkowane, rozstaw uchwytów co 2,0 m oraz przy rynnie i 

końcu rury . Złącze rury spustowej powinno być lutowane . Pionowe złącza rur 

spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz . Celem  zapobieżenia obsuwania się rury 

spustowej w dół należy wykonać noski nad dolnymi uchwytami . 

5.4 Pokrycie dachu: 

-położenie 1x papa termozgrzewalna o gr.5,2mm nawierzchniowa modyfikowana z warstwą 

wentylacyjną- kolor brązowy  

-drobna naprawa istniejącego podłoża pokrycia papowego.    

- obróbki ścian ogniomurów i kominów papą termozgrzewalną. 

Papy termozgrzewalne wierzchniego krycia układać metodą zgrzewania przy użyciu 

palnika zasilanego gazem propan- butan. 

Stosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej 

modyfikowana obustronnie 5.2mm-kolor brązowy. 

5.5  wywóz elementów rozbieranych złomowo 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi elementów dachu rozbieranych złomowo na 

odległość 10 km- wysypiska miejskie w Brodnicy/ papa, blacha /-jak poz.5.1./ roboty 

rozbiórkowe / wraz z kosztami składowania 

 

6.  Kontrola, badanie, odbiór wyrobów i robót budowlanych określają normy: 

-PN-61/B/10245  Roboty blacharskie budowlane 

-PN-80/B-10240  Papowe pokrycia dachowe 

 

7. Jednostki miary i obmiary są podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 
 

8. Wykonane roboty budowlane będą podlegały: 

-obiorowi-stwierdzeniu wykonania robót ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru 

-odbiorowi końcowego całości robót- przez komisje powołaną przez inwestora na wniosek 

wykonawcy 

 

9. Podstawa płatności: 

9.1. Ustalenia ogólne  

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę  za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez  Zamawiającego w dokumentach umownych . 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty będące podstawą do wykonania , w tym 

wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia techniczne. 

 Sporzadził: 


