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STB  01.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  I RENOWACYJNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 
rozbiórkowych i renowacyjnych  na dachu budynku pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie: 
a) DemontaŜu instalacji odgromowej 
b) DemontaŜu galanterii dachowej 
c) Rozbiórce kominów ponad dachem 
d) DemontaŜu pokrycia dachowego z gontów papowych 
e) DemontaŜ okien dachowych  
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 
a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania robót 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy przestrzegać ogólnych 
przepisów bhp, p-poŜ , wiedzy i sztuki budowlanej. 
 
 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały rozbiórkowe  zostaną  zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w 
SIWZ. 
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2.2  Zakres  asortymentowy 
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie  moŜliwy do jednoznacznego 
określenia w trakcie realizacji prac. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umoŜliwiającego bezpieczne 
i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontaŜowych. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i 
urządzeń, o krótkich terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne, 
pneumatyczne oraz elektryczne . 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport  materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych 
Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy wykonać zgodnie z  
wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane materiały demontaŜowe przed niekontrolowanym 
wysypywaniem i utratą.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Zakres prac powinien być kaŜdorazowo uzgadniany z Inspektorem 
nadzoru, a ich jakość  odbierana przy udziale Inspektora nadzoru i zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 
 
   
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
 
Prowadzenie robót rozbiórkowych naleŜy powierzyć  firmie posiadającej doświadczenie w 
wykonywaniu tego typu robót i mającej  odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia 
tego typu robót. 
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Roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz duŜe doświadczenie przy tego typu robotach 
• Materiały z rozbiórki wywozić na bieŜąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na 
składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieŜąco i moŜliwie 
szybko usunąć  lub zagospodarować 
• Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić kaŜdorazowo bezpieczeństwo ładunku 
przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów.  Materiały 
uzyskane z rozbiórki naleŜy utylizować (wywóz na  wysypisko, przekazanie do firm 
likwidujących materiały szkodliwe dla  środowiska) 
• Przy wykonywaniu robot naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie 
BHP i p.poŜ. Do wykonywania  robót moŜna stosować jedynie narzędzia będące w dobrym 
stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze 
względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą 
zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP 
 
5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
• Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń 
chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych 
• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych 
kondygnacji przez zrzut bezpośredni – naleŜy stosować specjalne zsypy  
• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren naleŜy oczyścić, zniwelować, 
oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp.  
• Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie moŜe odbywać się jedynie po 
dodatkowych podkładach drewnianych 
• Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieŜąco sprawdzać kierownik budowy 
• Z  uwagi na moŜliwość przeciąŜenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być 
usunięty bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie 
• Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niŜszych 
kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyŜszych 
• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy ogrodzić i oznakować. 
• Przejścia, chodniki i wejścia do budynku przyległe do rozbieranego dachu naleŜy 
zabezpieczyć daszkami ochronnymi.  
• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 
• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP 
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr. 93 MBiPMB z 1972 r 
• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony 
osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 
 
 
 
 
• Przerwy w pracy naleŜy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    
pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod 
nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik 
budowy, majster)  
• Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
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„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROśNOŚĆ” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI” 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.07 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontaŜowych wykonawca jest 
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania  postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i 
zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie przedmiarów . 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
  
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne zamówieniem, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
a) zgodność z ST 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
 
 
 
 
 
 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a)   odbiorowi częściowemu technicznemu 
b)   odbiorowi końcowemu 
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8.4 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki  robót  i Księgi obmiarów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Ogólne przepisy bhp i p-poŜ 
Projekt organizacji robót rozbiórkowych  opracowany przez Wykonawcę 
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STB 01.02 ELEMENTY DREWNIANE  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  elementów drewnianych.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) Wymiany poszycia drewnianego dachu. 
b) Wymiana podbitki drewnianej 
c) Wykonanie oblamówki z kantówek 12x15 
d)  Wykonanie wiatrownic 
e) Wykonanie ram drewnianych podnoszonych okien dachowych 

 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót  zgodnie z ST. 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  prac  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z  
wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00  
„Wymagania ogólne” 
2.2 Zakres asortymentowy 

a) Elementy drewniane powinny być wykonane z tarcicy sortowanej wytrzymałościowo, 
odpowiadającej klasie sortowniczej. 

b) Inne rodzaje drewna naleŜy sortować w przypadkach technicznie uzasadnionych 
c) Wkładki, klocki, drobne elementy drewniane naleŜy wykonywać z drewna twardego 
d) Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej 
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e) Wilgotność drewna nie powinna przekraczać normy wskazanej przez Inspektora 
nadzoru 

Elementy drewniane powinny być najwyŜszej kategorii jakości producenta. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne „. 
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne „. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2  Składowanie elementów 
Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie elementy 
powinny być składowane na podłoŜu utwardzonym, odizolowane od podłoŜa warstwą folii, 
ułoŜone na podkładach twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoŜa. 
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Warstwy składowania powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w 
sposób nie powodujący ich deformacji. 
Elementy pionowe mogą być składowane pionowo przy czym kąt odchylenia od pionu nie 
powinien przekraczać 15º. 
 
5.3 Wykonanie elementów. 
Elementy drewniane wykonane metodą przemysłową powinny być objęte kontrolą jakości 
zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. 
Preparaty i zalecenia technologa zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed 
wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną i ogniem zgodnie z uzgodnieniami wykonawczymi. 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji pezed korozją biologiczną powinien być 
zgodny z instrukćją producenta oraz powinien odpowiadać wy6maganiom Instrukcji ITB 
355/98. 
 
5.4 Połączenia mechaniczne. 
Drewno zastosowane do realizacji robót powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN386 oraz PN-EN 1912. 
Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne i odpowiadac 
wymaganiom normy PN-EN 301. Kleje kazeinowe mogą być stosowane tylko do konstrukcji 
drewnianych zabezpieczonych przed wilgocią. Łączniki mechaniczne stosowane w 
połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkretów do 
drewna, sworzni, pierścieni itp. Powinny spełniać wymagania normy PN-B-030150/2000 oraz 
PN-EN 912. Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Rodzaje kontroli 
W fazie bieŜącej ( międzyoperacyjnej ) naleŜy sprawdzić: 

a) Ogólną zgodność przebiegu procesu wykonywania i montaŜu z technologią w zakresie 
kwalifikacji montaŜystów, sprzętu, parametrów i kolejności wykonywania robot. 

b) Zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych 
c) Jakość wykonywania poszczególnych połączeń 
d) Prowadzenie dziennika robót 
e) Jakość połączeń które po całkowitym wykonaniu nie będą widoczne 

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu ) naleŜy sprawdzić : 
a) Prawidłowość uŜytych materiałów 
b) Dziennik robót 
c) Oczyszczenie konstrukcji 
d) Zgodność długości i liczby połączeń z ustaleniami wykonawczymi 
e) Wymiary połączeń 
f) Jakość połączeń w zakresie wymaganym do klasy elementów 

W szczególności powinny być oceniane: 
a) Wymiary i wymagania jakościowe 
b) Wykończenie powierzchni  
c) Wykonane zabezpieczenia 
d) Osadzenie elementó 
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e) Prawidłowość połączeń 
f) Zabezpieczenie drewna 
g) Wilgotność drewna 
h) Prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie 
i) prawidłowość wykonania połączeń klejonych na podstawie: 

• oceny jakości stosowanych materiałów 
• warunków klimatycznych 
• zgodności klejenia z technologią producenta 
• sprawdzenia czy nie istnieją rozwarstwienia spoin 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót  w zakresie  wykonania  jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru 
robót 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

 
8.3  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) badanie prawidłowości i dokładności wykonania  robót 
 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a)    odbiorowi częściowemu technicznemu 
b)   odbiorowi końcowemu 
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8.5 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności: 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń 
c) Dzienniki  robót  i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1912/2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałościowe. Wizualny 

podział na klasy i gatunki. 
 
PN-EN 912/2000 Łączniki do drewna. Dane techn9iczne łączników stosowanych 

w konstrukcjach drewnianych. 
PN-EN 519/2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy 

sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla 
maszyn sortujących. 

PN-EN 518/2000  Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Metoda wizualna. 
 
PN-EN 336/2001  Drewno konstrukcyjne. Gatunki i wymagania. 



 13 

PN-EN 386/2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i 
minimalne wymagania produkcyjne. 

PN-EN 335-2/1996  Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
PN-EN 301/1994  Kleje. Klasyfikacja i wymagania uŜytkowe. 
PN-76/C-04906/2000  Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989 
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STB 01.03  OBRÓBKI BLACHARSKIE   
 
1. WSTĘP 
 
1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej . 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,6mm   
b) rynien dachowych 
c) rur spustowych 
d) obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,6mm  

podnoszonych okien dachowych  
 

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  prac  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00  
„Wymagania ogólne” 
Dostarczone  na budowę materiały i wyroby  powinny spełniać wymagania konstrukcyjne 
zgodnie z dokumentacja projektową. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2  Wykonanie obróbek  z blachy tytanowo – cynkowej 
Opierzenia dachowe naleŜy wykonać  z blachy   posiadającej atesty, dopuszczonej do 
wbudowania przez Inspektora nadzoru. 
Prace naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

 
a. sprawdzenie właściwości technicznych blach, rynien i rur spustowych 
b. sprawdzenie równości powierzchni 
c. sprawdzenie wymiarów gotowych obróbek 
d. sprawdzenie szczelności rynien i rur spustowych 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót  w zakresie  wykonania  jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru 
robót 
 
7.4 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.3  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
 
Sprawdzeniu podlega : 

d) zgodność z dokumentacją techniczną 
e) rodzaj zastosowanych materiałów 
f) badanie prawidłowości i dokładności wykonania  robót 
g) szczelność pokrycia blachą, rynien i rur spustowych 
 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a)    odbiorowi częściowemu technicznemu 
b)   odbiorowi końcowemu 



 17 

 
 
 
8.5 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki  robót  i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na 
gorąco w sposób ciągły, nie powlekane, ze stali niestopowej i stopowej. Tolerancje 
wymiarów i kształtu. 
PN-EN 988  Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne płaskich wyrobów 
  walcowanych dla budownictwa 
PN-EN 612:1998  Rynny dachowe, rury spustowe. Definicje, podział, wymagania 
PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
PN B– 94701:1999  Dach. Uchwyty ocynkowane dla rur spustowych 
PN –B- 94701:1999  Dach. Uchwyty stalowe dla rynien ocynkowanych 
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PN-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na 
gorąco w sposób ciągły, nie powlekane, ze stali niestopowej i 
stopowej. Tolerancje wymiarów i kształtu.   

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

PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989 
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STB  01.04   POKRYCIE  DACHU 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
pokrycia dachu wraz z warstwą izolacji termicznej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie :  

a) renowacja i impregnacja dachu środkami ochrony ogniowej, korozji biologicznej i 
przeciwwodnej 

b) pokrycie dachu płytami PS – E FS 20 
c) pokrycia dachu papą podkładową samoprzylepną  
d) pokrycia dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia ; 1 x papa nawierzchniowa  

w standardzie  : zgrzewana  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu pokrycia dachu - naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe robót. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
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2.2 Powłoki izolacyjne i pokrycie dachu 
 
Lepik – roztwór asfaltowy do  izolowania powierzchni. 
Płyta PS –E FS 20 – płyta styropianowa 
Papa samoprzylepna  - papa podkładowa 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia zgrzewalna -  pokrycie dachu. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
Zaleca się Wykonawcy stosowanie sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania pokrycia dachu  powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały naleŜy układać na podkładach z 
desek lub płyt betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania naleŜy ustawić w pozycji stojącej , ściśle jedno obok drugiego, najwyŜej w 
dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
 
4.3 Transport materiałów  
Transport materiałów izolacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Lepik moŜe  być przewoŜony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów  
państwowych dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót    naleŜy : 

a) przygotować podłoŜa – wypełnić ubytki lub wymienić podbitkę z desek i wyrównać 
powierzchnie  
 

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
69/B-10260  Izolacje bitumiczne . Wymagania  i badania techniczne  przy odbiorze ; PN-
77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej;  BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na 
welonie z włókien szklanych; warunkach technicznych podanych przez producentów. 
 
 
5.3 Wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej powłokowej 
Lepik asfaltowy układany - przeznaczony do gruntowania powierzchni. Nanosi się na suche i 
czyste podłoŜe cienką warstwę pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. Roboty naleŜy 
prowadzić w temperaturze powyŜej + 5º C, optymalna temperatura 20º C. 
 
Podkład pod papę  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciąŜenia. Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez wgłębień i wypukłości oraz 
pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, Ŝe druga 
warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

a) podkład z warstwy gruntującej  powinien być wykonywany na  podkładzie 
odpowiadającym wymaganiom technicznym, określonym w technologii  
wykonawstwa 

b) liczba warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
c) kaŜda z warstw powinna być szczelna i ciągła 
d) kaŜde odstępstwo od dokumentacji projektowej naleŜy uzgadniać z projektantem. 

 
 
5.4 Wykonanie pokrycia papowego 
 
    - Płyty styropianu PS-E FS układać z zachowaniem szczelności termicznej  

  i następnie mocować łącznikami do konstrukcji dachu tj. deskowania. 
  Ilość łączników zaleŜy od wartości obliczeniowej siły ssącej wiatru oddziaływującej 
  na połać dachu – w warunkach przeciętnych dla budynków o wysokości do 10,0 m  
  i przy nośności eksploatacyjnej łącznika 400 N/szt naleŜy przyjmować: 
 *strefa wewnętrzna    - 3 szt na 1,0 m2 mocowanej termoizolacji, 
 *strefa krawędziowa  - 4 szt na 1,0 m2  mocowanej termoizolacji, 
 *strefa naroŜnikowa  -  5 szt na 1,0 m2 mocowanej termoizolacji. 
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5.5 Wykonanie pokrycia papowego 
 
Parametry ogólne : 

 
a) gruntowanie powierzchni środkiem w standardzie lepikiem asfaltowym  
b) składowanie materiałów przed montaŜem i montaŜ w temperaturze otoczenia nie 

mniejszej niŜ 5º C 
c) papy naleŜy układać na suchym podłoŜu ( gdy istnieje konieczność osuszyć 

powierzchniowo) 
 
5.6 Wykonanie pokryć dachowych 
 
Parametry ogólne : 

 
Składowanie materiałów przed montaŜem i montaŜ w temperaturze otoczenia nie 
mniejszej niŜ 5º C 
Papy naleŜy układać na suchym podłoŜu (gdy istnieje konieczność osuszyć 
powierzchniowo) 
VEDAHIT nawierzchniowa– zgrzewanie całopowierzchniowe z ciągłą wypływką bitumu 
na zakładach.  
 

5.7 Wykonanie pokryć dachowych-papa samoprzylepna 
 
Papę podkładową samoprzylepną układać na termoizolacji ze styropianu z zakładami 
podłuŜnymi i czołowymi min. 8 cm. Papę samoprzylepną naleŜy rozwinąć na 
termoizolacji, ustalić jej połoŜenie, następnie zwinąć rolkę i zrywając folię ochronną 
rozwijać dociskając do styropianu. Na spadkach połaci dachu powyŜej 5% papę naleŜy 
układać równolegle do spadku.  

      Przy krawędzi połaci dachowej papę samoprzylepną naleŜy domocować liniowo  
co 20-25 cm poprzez termoizolację łącznikami mechanicznymi do deskowania. 

 
5.8 Pokrycia z pap gruboziarnistych i termozgrzewalnych 
Roboty porywcze powinny być wykonywane zgodnie  z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 oraz : 

a) pokrycia naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5 C 
b) szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić minimum 

10cm, naleŜy je wykonywać zgodnie ze spadkiem połaci 
c) zakłady powinny być wzajemnie przesunięte 
d) w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 

pokrycie naleŜy wzmocnić 
e) pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, 

w których wykonano dylatację budynku 
f) papa przed uŜyciem powinna być przechowywana zgodnie z instrukcją producenta 
g) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi spełniać wymagania normy 

PN-80/B-10240 , PN-B-02361:1999, PN – 90/B-04615,  PN-EN 1928:2002, PN-EN 
12311-1:2001, PN-EN 1850-1:2002. 

h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocą palnika na gaz propan – butan naleŜy 
przestrzegać zasad bhp i p-poŜ 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinien być zgodny  z zasadami 
podanymi w normie PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne . Wymagania  i badania 
techniczne  przy odbiorze 

b) w szczególności powinna być oceniana właściwość materiałów . Odbiór materiałów i 
powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacja projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 

c) nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

d) nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych 
e) warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania zawierają w szczególności : 

 
a) sprawdzenie właściwości technicznych , lepików , płyt PW11A,  pap  
b) sprawdzenie równości powierzchni i spadków 
c) sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć 
d) sprawdzenie szczelności  wykończeń obróbek papowych i blach 

 
 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanego pokrycia. 
 
 
 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.4  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoŜa 
d) prawidłowość wykonania pokrycia – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości 

i stanu wilgotności podłoŜa , sprawdzenie ciągłości warstw i dokładności jej 
połączenia z podłoŜem 

 
 
 
 
 
 
 
8.5 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)  odbiorowi końcowemu robót 

 
8.6  Odbiór robót zanikających i podlegających 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 będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika robót  i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.7  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.8 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki  robót  i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-80/B-10240 Pokrycia papowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze   
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
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PB-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej 
Informacje techniczne producenta wybranego systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Arkady 1989. 
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STB  01.05  ROBOTY  MUROWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   
kominów z cegły ceramicznej klinkierowej pełnej  na zaprawie cementowej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) wykonanie  przemurowań kominów z cegły ceramicznej klinkierowej pełnej 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu kominów - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  kominów  

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  ścian naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10020   
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75/B-12008 Cegła 
wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo - 
wapienne 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
Zaleca się Wykonawcy stosowanie sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania murowych  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych naleŜy : 

a) sprawdzić jakość  elementów kominów 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoŜy 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty  

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  murowania ścian naleŜy : 

a) przygotować podłoŜa przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
b) usunąć  resztki zaprawy z podłoŜy 

 
5.3 Murowanie kominów  
NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normie oraz :  

a) kominy naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków , otworów 

b) kominy naleŜy wznosić równomiernie na całej ich długości 
c) wnęki i bruzdy naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem kominów 
d) konstrukcje kominów mogą być wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niŜ 0º 

C 
e) spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 

 
Spoiny w kominach : 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 

b) 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-68/B-
10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na 

budowę 
d) protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 

 
Odbiór robót murowych powinien być przeprowadzony przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki. 
Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych i okiennych : 

a) odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeŜnic drzwiowych i okiennych nie powinno 
być większe niŜ 2 mm na 1m długości i nie więcej niŜ 3 mm na całej długości 

b) największe dopuszczalne zwichrowanie ościeŜnicy z płaszczyzny pionowej nie moŜe 
być większe niŜ 2 mm 

 
 
 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
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a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.4  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót izolacyjnych  dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki robót  i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót murarskich , komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY  
 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-65/B-14503     Zaprawy cementowo – wapienne 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30003/A1:1996 Cement murarski 



 31 

PN-88/B-30003/A1:1997 Cement murarski 
PN-EN 413-2:1998  Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 197-1:2002  Cement cz. 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 197-2:2002  Cement cz. 1. Ocena zgodności 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B—3002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
    Wytrzymałościowych 
DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12061:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła i kształtki. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989 
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STB  01.06  STOLARKA  OKIENNA  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące demontaŜu i 
ponownym montaŜu okien  zewnętrznych dachowych i klap dymowych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a)  demontaŜu istniejących okien dachowych i osadzenia ich ponownie po podniesieniu i 
wyrównaniu zgodnie z nową grubością pokrycia dachu. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  stolarki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  stolarki . 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  stolarki drzwiowej naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Charakterystyka techniczna stolarki  
 
Okna dachowe producenta VELUX  
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
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3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki  i przegród 
Stolarka  powinna być magazynowana  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania naleŜy ustawić w pozycji stojącej . 
 
4.3 Transport stolarki  i przegród 
Transport stolarki naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
 
PrzewoŜona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  montaŜu stolarki naleŜy : 

a) sprawdzić wymiary otworów 
b) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 

 
5.3 MontaŜ stolarki  
NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. 

a) przed osadzeniem stolarki  i przegród naleŜy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeŜa i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica 

b) w przypadku występowania wad w  wykonaniu  ościeŜa, ościeŜe naleŜy  oczyścić i 
naprawić 

c) w sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach 

d) po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu 

e) zamocowane drzwi zewnętrzne naleŜy uszczelnić pod względem termicznym 
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f) złącza naleŜy  wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez 
producenta 

g) producent stolarki i przegród powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, 
kadrą wykwalifikowanych pracowników, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji 
w warsztacie i zamontowania na budowie. 

 
5.5 Szklenie 
Pakiety szklane termoizolacyjne według zestawienia przegród.  
Producent szkła powinien udzielić minimum 10 letniej gwarancji na szczelność  zestawów 
szklanych i odporność na pękanie pod wpływem napręŜeń w szkle. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny  z zasadami podanymi w 
normie PN-88/B-10085  Stolarka budowlana . Okna i drzwi. 

b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana 
stolarka. Odbiór stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
stolarki z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 

c) nie dopuszcza się stosowania stolarki , której właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

d) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych 

e) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć- konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość 
zawiasów, skrzydło drzwiowe i okienne powinno otwierać się i zamykać swobodnie, 
bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem 

f) sprawdzenie niezawodności drzwi i okien – zachowanie sprawności po wykonaniu  
określonej przez producenta ilości cykli 

g) oceniana jest wodoszczelność przegrody 
h) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła  i zamków zgodnie z dokumentacją 

techniczną 
i) sprawdzany jest rodzaj parapetów wewnętrznych, osadzenie, poziomowość 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej stolarki i przegród w 
świetle ościeŜnic 
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7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi : 

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 
1m  wysokości stolarki, jednak nie więcej niŜ 3mm na całej długości elementu 
ościeŜnicy 

b) róŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ : 
- 1mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2m 
- 3mm przy długości przekątnej powyŜej 2m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.5  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
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d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 
jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 

e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki.           
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12150-1:2002  Szkło w budownictwie. Definicje i opis 
PN-79/B-13054 Szkło w budownictwie. Szkło płaskie, walcowane 
PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkło w budownictwie 
PN-88/B-12203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia 
PN-EN 357:2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe 
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła. 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


