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ST – 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1.0. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez 
Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne 
dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w 
ramach budowy „Termomodernizacja budynku biurowo – usługowego w  Poznaniu przy ul. Zielonej 8”. 

 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami 
Kontraktu przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Kontrakcie. 
 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektów i 
opisuje zasady rozwiązań techniczno materiałowych określonych w projekcie budowlanym. 

 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określono w projekcie 
budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. 

 
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację 
świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzętu, 
maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, 
zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania 
robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i 
instruktaży w zakresie BHP. 

 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inżyniera. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 

 
ST – 00.01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
ST – 01.03.00. ROBOTY MUROWE 
ST – 01.04.00. POKRYCIE DACHU  
ST – 01.05.01. IZOLACJE Z PŁYT STYROPIANOWYCH 
ST – 01.06.00. OKNA I DRZWI ALU 
ST – 01.06.10. PARAPETY WEWN. 
ST – 01.10.00. ELEWACJE 
 

1.4.Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, 
poz.953). 
 
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  ( wyznaczone przez 
Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

 
Kierownik Budowy  – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy. 
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Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant  – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i 
charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem 
ich ilości. 

 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robot budowlanych. 

 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 

 
1.6.Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a 
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 
 
1.7.Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz geodezyjna 
dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 
 
1.8.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 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 materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.9.Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia 
robót w okresie trwania  budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. 
Fakt przystąpienia do Robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic 
informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną 
kontraktową.  
 
1.10. 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 podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych 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. 

                 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona 
jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko.   
Materiałów, 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 Wykonawca 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. 
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1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, 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 Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców 
okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych 
ponosi Wykonawca. 

  
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  
obowiązany  opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,Kierownik budowy jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy. 
 
1.16. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty  
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 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 Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu  
nie postanowiono inaczej. 
 
 
 
1.19. Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Specyfikacjach Technicznych. 
 
1.20. Zaplecze Wykonawcy  

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie 
biura, sklepy/punkty sprzedaży, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich 
obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 
 
1.21. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 
budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki. 
Szczegóły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

 
 
 
1.22. Wykopaliska. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować z zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku  tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.26. Czasowe zajęcie terenu  poza liniami rozgraniczającymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót 
poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem 
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego 

 
 
2.0. MATERIAŁY 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w ST. 
 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której 
materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE 
albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem 
budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską 
Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu 
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 
wymagań podstawowych. 
 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach 
materiałów jak najszybciej, aby umożliwi ć kontrolę materiałów i ich akceptację przez Inżyniera 
przed rozpoczęciem robót. 

b) Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Akceptacja źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie rodzaje materiałów z tego źródła zostały 
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zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania 
dokładną specyfikację wszystkich materiałów, produktów czy urządzeń, które zostaną wykorzystane 
dla i przy obiekcie, i to zanim ww. zostaną wykorzystane lub zastosowane. 

c) Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej 
jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

d) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami 
technicznymi. 

e) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, 
zawierających ich parametry techniczne. 

f) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 
się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich 
uzgodnień z projektantem i Inżynierem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora.Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

 
3.0. SPRZĘT 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia  robót i utrzyma je w 
stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem robót zatwierdzonym przez 
Inżyniera. 
Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca 
zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. 
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia ładunkowa musi być 
opuszczona podczas ruchu ciężarówek. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji  
robót, zaakceptowanym przez Inspektora.W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem 
sprzętu.Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 
Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.  

 
 
4.0. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
czyszczenia jezdni. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor 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 rozważną decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakości. 
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisową 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- 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 (adres 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 Inspektorowi. 
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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, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

- 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, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane  
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
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 Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. 
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. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  
 
6.5. Dokumenty budowy. 
 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Kierowniku Budowy. 

 
Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 
elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  
jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
 
Pozostałe dokumenty budowy. 
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Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się  następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f) korespondencje na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi 
Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót.Wszystkie obmiary robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 
 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Inżynier będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Kontraktu, łącznie z 
okresem gwarancyjnym, lecz Inżynier nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia robót, oprócz Świadectwa 
Wypełnienia Gwarancji. 
 
8.2. Odbiór części robót 

Inżynier wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Kontraktem po otrzymaniu wniosku od 
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób zadowalający Inżyniera. 

 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• Dziennik Budowy 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt  
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 
Inżyniera o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza 
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rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 
 
8.4. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego dokonuje się po zakończeniu robót. Inżynier dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W 
wypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót 
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inżynier może powołać komisję odbioru 
złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty 
związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, 
a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

 
Przy odbiorze ostatecznym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających 
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane 

przez dostawców materiałów i urządzeń 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę 

geodezyjną 
• projekt powykonawczy 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,  

 
Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów, 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
8.5. Dokumentacja dostarczana Inżynierowi 

Dostarczenie Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest 
warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te 
dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),  
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie 
prowadzenia robót, 

- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru,  a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJA BUDTNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO POZNAŃ UL.ZIELONA 8 Strona 12 
 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe 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 i zysk kalkulacyjny. 

 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z prawem i 
rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport 
wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą 
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. 
  
W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza krajem 
pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy, 
urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w 
ramach Umowyoraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. 
 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, 
Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za 
pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. 
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy 
zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio 
wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie 
ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 

 
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w 
stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w 
Kosztorysie Ofertowym. 

 
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać 
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w Umowie, oraz wszystkie marże i 
narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), 
odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w 
Kosztorysie Ofertowym. 
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. Wyliczenie 
podatku należy podąć osobno. 
 
Płatności miesięczne, – gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako „suma”, wynagrodzenie 
będzie wypłacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest 
wyceniona jako płatność „za jednostkę”, wypłata będzie dokonana w oparciu o znaczny stopień wykonania 
poszczególnych prac 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami)  
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627) 
 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124  poz. 1362) 
 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi 
zmianami) 
 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  wyd. Arkady 1989r. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 

    
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego Zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami. 

    
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi 
zmianami, 

 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z 
o.o., Warszawa 2003 r., 
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ST – 00.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
 
 
1.WSTĘP. 
  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru  robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych. 

 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek występujących w obiekcie. 

 
1.4.Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

 
 

2.MATERIAŁY. 
 
2.1. Dla w/w robót  materiały nie występują 
  
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są  w Specyfikacji Technicznej wymagania ogólne 
 
3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt 
  
 
4. TRANSPORT. 
  
Transport materiałów  z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Roboty przygotowawcze  

5.1.1.Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

5.1.2. Szczególne zasady wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
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Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.Zdemontować istniejące zasilanie w energię 
elektryczną, instalacje teletechniczną i wod-kanalizacyjną oraz wszelkie inst.uzbrojeniowe. 
 
5.2.Roboty rozbiórkowe kubaturowe 
 
5.2.1. Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

5.2.2. Szczególne zasady wykonania robót 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 poz.401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas  wykonywania robót budowlanych. Wyburzenia i rozbiórki 

wewnątrz budynku wykonać ręcznie lub mechanicznie. Rozebrany materiał posegregować i odwieść na miejsce 

składowania. Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie mech. ,reszta j.w.Nawierzchnię rozebrać ręcznie 

lub mechanicznie,- reszta j.w. 

 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. j.w  

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte 00.01.podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy. 

Ogóle ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

 

10.UWAGI SZCZEGÓŁOWE. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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ST.01.03.00. ROBOTY MUROWE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
z bloczków systemowych z betonu komórkowego dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian murowych z bloczków systemowych z betonu komórkowego. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

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

 
1.5.1.Wymogi formalne 

Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac związanych z wykonaniem izolacji i warstwy nawierzchniowej tarasu należy 
przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach 
murowych. 

 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, 
dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 4,0 (gładkie) 

2.2. Zaprawa murarska  

Do wykonania murów na cienkie spoiny stosuje się systemową zaprawę murarską do bloczków z betonu 
komórkowego. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarabiania wodą na placu 
budowy.  
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
 

4.    TRANSPORT 

4.1. Transport 

Bloczki dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na paletach. 
Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno 
odbywać się delikatnie aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 

Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 
- znak firmowy producenta, 
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- nazwę i adres producenta , 
- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary 

elementów, 
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
- symbol Aprobaty Technicznej ITB,  
- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 
Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. 

W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
 
4.2. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

 
5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

Mury z elementów murowych systemowych z betonu komórkowego należy wykonywać zgodnie z 
przyjętymi zasadami sztuki budowlanej z uwzględnieniem firmowych wytycznych producenta. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Elementy murowe systemowe z betonu komórkowego 

6.1.1. Badania kontrolne  

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- Kształtu i wymiarów 
- Uszkodzeń 
- Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
- Średniej wytrzymałości na ściskanie 
- Cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów. 
 

6.1.2. Tolerancja wymiarów 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów  
Pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 
Dopuszczalne wady kształtu: 

- odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- <1 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 
- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 
- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie więcej niż 1 szt. o powierzchni  

<1000 mm2 
- uszkodzenia krawędzi-nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm i dł. 
- rysy, pęknięcia technologiczne-nie więcej niż 1 szt. o rozwartości <0,5 mm i dł.  

< 1000 mm2  
- ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 

 
Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 
Bloczki [mm] – dł.-599, wys.-199, szer.-365, 300, 150; 
Kształtki nadprożowe [mm] – dł. – 599, wys. – 199, szer. – 365,300; 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] – wg Normy BN-90/6745-01 

Długość <  ± 1,5 
Wysokość <  ± 1,0 
Szerokość  < ± 1,5 
Grubość elementu nadprożowego <  ± 1,5 
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6.1.3. Badanie innych właściwości technicznych 

- Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95 
- Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258  
- Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 

(nadproża) 
- Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 
- Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 
- Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy  

BN-89/B- 06258  -  < 4   
- Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 
- Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258  -  < 30    
- Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża)  
- Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproża) 
- Deklarowana przewodność cieplna [W/(m·K)] – wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991,  

ISO  10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproża) 
- Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258  
- Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) 
- Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15 

 
Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez 
naniesienie plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 

 
6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin  

6.2.1. Badania kontrolne 

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- Wyglądu suchej mieszanki 
- Maksymalne średnice ziaren wypełniacza 
- Gęstości nasypowej  
- Wyglądu świeżej zaprawy 
- Konsystencji 
- Zmiany objętości 
- Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej 

mieszanki. 
 
 

6.2.2. Właściwości wyrobu i metody badań  

• Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie 
cementu – oględziny 

• Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07 
• Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1 : 0,32 
• Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny  
• Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu 

stosować suchą mieszankę 
• Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 

połówek beleczek) wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych 
warunkach: 1 seria – w środowisku suchym, 2 seria – w środowisku mokrym 

• Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 
• Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70% wytrzymałości próbek 

przechowywanych w warunkach suchych  
• Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi zmianami: 

- jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 
- grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 mm 
- próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i wilgotności 

minimum 95%. 
• Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 

Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę murarską 
należy nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej wysuszonego w temperaturze 
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105o C w czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 ± 2oC i 
wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy należy następnie położyć kostkę z bloczku o boku 5 cm, 
wysuszoną i sezonowaną analogicznie jak bloczek na który jest nałożona zaprawa. Kostkę należy w 
czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku kostek 
należy powtarzać w odstępach czasowych  
co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu, w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest 
pokryta zaprawą, należy uznać za czas korygowania położenia kolejnych elementów murowych. 
Badania należy na 3 próbkach. 
 

6.2.3. Oznakowanie 

Oznaczenie powinno zawierać: 
- nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 
- kod producenta  
- nazwę wyrobu  
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej 
- termin przydatności do stosowania  
- masę netto 
- proporcje mieszania z wodą  
- symbol Aprobaty Technicznej 
- oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT.   

    Jednostką obmiarową jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na  podstawie projektu z  

    uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i  sprawdzonych w naturze. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
- grubość muru 
- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw bloczków  

Odbiór ostateczny zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone 
wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo jakości wykonania 
wystawione przez wytwórcę. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

    Płaci się za roboty wykonane  w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje 

    dostarczenie materiału i sprzętu na stanowisko pracy,wykonanie ścian, naroży, przewodów  

    dymnych i wentylacyjnych, ustawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie i  

    oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 
PN-B-19301:1997  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 

drobnowymiarowe. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-77/B-07614/07  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
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Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowym układzie nośnym ścianowym, 
podlegających wpływowi eksploatacji górniczej – Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989. 
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ST.01.04.00.  POKRYCIA DACHÓW 

 
 
1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachów z papy termozgrzewalnej dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.  
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.1.Wymogi formalne. 

Wykonanie robót związanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej należy przestrzegać 
przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 
2.Materiały 

2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa 

- gramatura osnowy:  do 250 g/m2 
- grubość: 4,0 – 4,5 mm 
- osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego 
- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

 

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

- gramatura osnowy:  250 g/m2 
- grubość: 5,0 – 5,5 mm 
- osnowa poliestrowa  
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
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- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
 
2.3. Obróbki blacharskie 

- blacha stalowa ocynkowana lub tytanowo-cynkowa grubości 0,6mm 
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm 

 
2.4. Materiały izolacji cieplnej – jak ST Izolacje 

 
3.Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4.Transport 

     Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być  

     zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.  

4.1.Transport 

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji 
leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka 
transportowego na całej szerokości. 

- Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-O-79601. Masa 
roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra 
Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach 
publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem lub uszkodzeniem. 

 
4.2.Magazynowanie 

- Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu , w 
pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać 
więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

 
- Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od źródła 

ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 
atmosferycznymi. 

-      W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i  
        transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m. 
 
5.Wykonanie robót 

5.1. Ogóle zasady wykonania robót 

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 5.2. Szczególne zasady wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. Wykonanie robót powinno odbywać się 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.3. Pokrycie dachu 

5.3.1.Wykonywanie robót 

1. Papa mocowana do podłoża za pomocą zgrzewania. 
2. Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem 

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
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3. Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie 
palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 
nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża 
(bezpośrednio przed rozwijaną papą). 

4. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości 
równej szerokości pasma papy. 

5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić 
minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte. 

 
5.4.Ocieplenie stropodachu  

Płyty z STYRPIANU układać w dwóch warstwach z przesunięciem styków o ½ płyty dla uniknięcia mostków 

termicznych. Płyty do powierzchni przykleić klejem systemowym.  Spadki stropodachu od 1.5 – 3.5%. 

 
5.5.Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 

Opierzenia gzymsów  wykonać z blachy tytanowo-cynkowej. Dodatkowe obróbki blacharskie z blach tytanowo-

cynkowych. roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.6. Odwodnienie dachu – zbiorniczki dachowe i rury spustowe = z resztą j.w. 

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,powinny być łączone w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,rynny powinny być mocowane do 

deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować 

na uchwytach zgodnie zprojektem,rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

Rury spustowe – z blachy jw.rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,powinny być łączone w złączach pionowych na 

rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości,rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m,uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji 

powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.   

 
 
 
6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości materiałów 

1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 

2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
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6.2.Kontrola wykonania robót 

W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
2. W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe, jeśli ich 

gęstość jest nie niższa  styropianu PE 20. 
3. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa niż 

5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża. 
4. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
5. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących przez 

dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy pokrycia dachu.   
6. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać jedynie w 

wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli 
nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać 
przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 

7. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem 
papy. 

8. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem.  
9. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili 

ułożenia papy.  
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót pokrycia papą – m2 pokrytej powierzchni, 

- dla robót rynny i rury dachowe– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 
8.Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
 
8.1.Odbiór częściowy 

1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót 
pokrywczych. 

2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- dokładności zagruntowania podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  
 

 
8.2.Odbiór ostateczny 

1. Badania ostateczne pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór ostateczny powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór ostateczny przeprowadzony komisyjnie. 
4. Do odbioru ostatecznego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację 

techniczną i dziennik budowy.  

5.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

     sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

     sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

     sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
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     sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.Rury spustowe mogą być  

     montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
 

9. Podstawa płatności 

Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 

zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.Przepisy związane 

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.   

                           Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJA BUDTNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO POZNAŃ UL.ZIELONA 8 Strona 26 
 

ST.01.05.01.  IZOLACJA Z PŁYT STYROPIANOWYCH 
 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych wykonanych z płyt styropianowych dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych z płyt styropianowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
 
2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały. 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący. Materiał powinien 
odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną. 
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplania podłóg, stropów i stropodachów. Płyty mogą być 
przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco lub klejami nie zawierającymi rozpuszczalników, lub układane na 
sucho. 
Docieplenie przestrzeni stropodachu przez zastosowanie materiału termoizolacyjnego produkowanego z 
celulozy(Ekofiber)  
 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. Transport 

Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne 
części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła 
ognia. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi 
na zimno. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy 
wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych 
lub wody zarobowej. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na 
styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były 
przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość. 
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta. 
Przy wykonywaniu izolacji na stropach i stropodachu na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty 
będą uskładane na styk i dokładnie dopasowywane. 
Izolacje stropów między kondygnacjami należy ułożyć z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokości 
odpowiadającej wysokości wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę 
folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinięciem na pasy brzegowe. 
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych. 
Warstwy ocieplające na stropodachu należy układać kilkumetrowymi pasami, prostopadłymi do kalenicy, 
zaczynając od górnych płyt. Płyty mogą być przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco (temp. max. 120ºC) lub 
systemowymi masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Ułożone na posmarowanym lepikiem podłożu płyty, 
należy niezwłocznie zabezpieczyć przed opadami. Warstwa gładzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu 
powinna być zdylatowana na pola o powierzchni 3 x 3 m, dylatacje należy wykonać również przy ściankach 
attykowych. Do czasu stwardnienia gładzi nie wolno po niej chodzić. 
Warstwy izolacji na stropach i płycie fundamentowej mogą być układane na sucho. 
 
Docieplenie przestrzeni stropodachu przez zastosowanie materiału termoizolacyjnego produkowanego z 
celulozy(Ekofiber)  wykonane metodą wdmuchiwania w przestrzeń między elementy. 
 
 
 
6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
– odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
– odbiór podłoża pod izolację, 
– kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 

 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 

– odpowiadać normie BN-91/6363-02, 
– być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 
– mieć strukturę komórkową, 
– charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
– charakteryzować się niską chłonnością wody, 
– odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gęstość pozorną 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na 

rozciąganie > 195 kPa, 
– zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK, 
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– posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez 
producenta. 

 
Do izolacji na stropach między kondygnacjami zaleca się zastosowanie kombinacji płyt ze styropianu 
elastycznego, zapewniającego lepszą izolację akustyczną stropu i płyt ze styropianu FS-20. 
 
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco powinien odpowiadać normie PN-C-96177. 
 
Przy wykonywaniu izolacji Ekofibrem wykonawca winien przedstawić niezbędne dokumenty: 
 - certyfikat zgodności 
 - aprobatę techniczną 
 - atest higieniczny 
 - klasyfikację ogniową 
 
7. Obmiar robót 

     Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej  Ilość robót określa się na  

     podstawie projektu  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i  

     sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Odbiór powinien polegać na: 
– sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 

budowę, 
– odbiorze przygotowania podłoża, 
– odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi 

cementowej. 
 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– jakości wykonania paroizolacji. 

 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu 
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
9.Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną  ilość m2 ceny jednostkowej, która obejmuje : - dostarczenie materiałów, przygotowanie i 

oczyszczenie podłoża, zagruntowanie podłoża, wykonanie izolacji wraz z ochroną i uporządkowanie stanowiska 

pracy. 

 
10. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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ST.01.06.00. OKNA, DRZWI ALU. 
 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien i drzwi 
aluminiowych dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w  
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
okien i drzwi aluminiowych ścianach. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1.  Wymogi formalne 

Okna i drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera. 
Montaż okien i drzwi aluminiowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta ślusarki. 
 
1.5.2.  Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien o drzwi, 
możliwość upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. Materiały 

2.1.  Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami przy montażu okien i drzwi są: 
- okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie; 

- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 

Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewnętrznymi i 
drzwi aluminiowe, wewnętrzne i zewnętrzne, o konstrukcji z kształtowników – profili aluminiowych 
aluminiowych izolacją i bez izolacji termicznej. 
 
 
 
3. Sprzęt 
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Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona 
była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich 
uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny 
zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi 
(zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów 
budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2.  Wymagania przy montażu okien i drzwi aluminiowych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi aluminiowych należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania; 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 
wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 

 
5.3.  Opis ogólny. 

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie 
sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien i drzwi po związaniu tynków 
na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie profili folią lub 
lakierem ochronnym. 
Przed przystąpieniem do osadzania okien lub drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania 
elementu. Przy osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub 
zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien i drzwi aluminiowych należy zamocować w ościeżu w 
miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc 
mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 
mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach 
w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła 
osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach okna i drzwi aluminiowe powinny być uszczelnione, tak, aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić  
elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 
 
6. Kontrola jako ści 

Kontrola jakości okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie 
następujących cech: 

- drzwi wewnętrzne z profili bez izolacji termicznej 
- drzwi zewnętrzne i okna z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu wzmocnionego włóknem 

szklanym tzw. EPDM). 
- przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy; 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJA BUDTNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO POZNAŃ UL.ZIELONA 8 Strona 31 
 

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108; 
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL; 
- szklenie 

• Okien – szybą zespoloną podwójną (float) – współczynnik przenikania ciepła <2,6 W/ m2K, 
• Drzwi zewnętrznych z profili izolowanych termicznie – szybą zespoloną podwójną, szkłem 

bezpiecznym, antywłamaniowym – współczynnik przenikania ciepła k <2,6 W/m2K 
• Drzwi wewnętrznych z profili bez izolacji termicznej – szybą bezpieczną; 

- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB 
- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 
- okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnętrzne; 
- okna i drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 
- okna i drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH; 

 
Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

- zaświadczeń zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest szt. lub m2 wbudowanej stolarki. 

 
 
8.Odbiór robót 

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica 

długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia 

miejsc zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 

pęknięć, odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi aluminiowych z ościeżami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli 
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami 
technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić 
roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 
 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt.7 wg ceny  jednostkowej, która  

obejmuje : dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę 

powstałych uszkodzeń. 

 
10.Przepisy związane 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
 
PN-91/B-02020   „Ochrona cieplna budynków” 
PN-82/B-02403   „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 

PN-90/B-02867  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany.” 
PN-90/B-92210  „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane 
klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.” 

PN-82/B-92010  „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
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BN-75/6821-02   „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
BN-84/6824-01   „Szkło budowlane.” 
 
 
Niemieckie normy: 
 
DIN 1725  stop aluminium 
DIN 4108   współczynniki przenikania ciepła 
DIN 17 651  tolerancyjne wymiarowe 
DIN 1748-F22  własności mechaniczne 
 
wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
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ST.01.06.10.  PARAPETY WEWNĘTRZNE 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące osadzenia parapetów wewnętrznych 
dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu parapetów wewnętrznych w obiektach kubaturowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inżyniera. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie montażu parapetów zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
 
2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami do wykonania parapetów wewnętrznych są płyty wiórowe z foliami laminatowymi, 
w kolorze wg rysunków. Płyty są odporne na wilgoć i zarysowania. 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport  

Do transportu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Opis ogólny 

Parapety wewnętrzne wykonane są z płyt wiórowych gr. 19 mm, jakości V100, oklejonej laminatem  
gr. 0,8 mm HPC, typu postforming. Odznaczają się odpornością na wilgoć i zarysowania. Krawędź czołowa 
parapetu jest podwójnie zaokrąglona, kapinosy mają wysokość 4 lub 8 cm. Parapety dostarczane są w 
standardowej długości 4100 mm. 
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5.2. Montaż 

Parapety będą montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie wystawionych 
poza podporę do 10 cm, rozstaw wsporników może wynosić do 80 cm. Odstęp nad grzejnikiem powinien 
wynosić 8 cm. Cięcia i obróbki parapetów należy dokonywać przy użyciu narzędzi stolarskich. 
Wykończenie brzegów parapetu laminatem, zgrzewanym na ciepło. 
 
6. Kontrola jakości 

Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania pionu i poziomu miejsc 
montażu. 
Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy folia jest prawidłowo naklejona, tzn. czy nie 
ma pęcherzy powietrznych, czy są kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetów jest zgodny z zamówieniem. 
Do każdej partii dostarczonych elementów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w świadectwie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest szt. lub mb osadzonych parapetów 

 
8. Odbiór robót 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 
– atestację dostarczonych elementów, 
– podstawowe wymiary geometryczne, 
– prawidłowość osadzenia. 
 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt.7 wg ceny  jednostkowej, która  

obejmuje : dostarczenie gotowych elementów , osadzenie , ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
 

10. Przepisy związane 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 

Aprobaty techniczne materiałów. 
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ST.01.10.00. ELEWACJE 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
elewacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
 
2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały. 

Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 
 

– płyty z wełny mineralnej lamellowej 
– płyty  z styropianu 
– kołków z trzpieniem stalowym 
– tynk zewnętrzny: kompletny system produkcji , składający się z 

• środka gruntującego 
• masy klejowej do wełny mineralnej 
• siatki z włókna szklanego 
• szpachlowego tynku mineralnego 2mm, 
• farby krzemianowej. 
 

Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu. 
Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 
3. Sprzęt 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 

Płyty z wełny mineralnej jak i styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z 
płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w 
czasie transportu i przed uszkodzeniem.  
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła 
ognia. 
Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed wilgocią w czasie 
transportu i przechowywania. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 
 
5.2. Opis ogólny 

 
1.Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 
możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Płyty wełny mineralnej i styropianu powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być 
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w 
sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołkami o trzpieniach metalowych w ilości i w sposób określony w 
instrukcji technicznej producenta. 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm 
na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową. 
Do płyt z wełny mineralnej przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 
 
2.Roboty tynkarskie. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z 
instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. 
Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Wykończenie powierzchni tynku – sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor dobrać na 
podstawie rysunków. 
Wykonany tynk mineralny  o uziarnieniu 2mm, na całej powierzchni należy pomalować farbą krzemianową w 
kolorystyce określonej w projekcie. 
 
6. Kontrola jakości 

W zakresie wykonanych tynków  
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwłaszcza: 

- rodzaju tynku, 
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 
- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 1000m2). 

2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją producenta. 
3.Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są następujące wady: 

- pęcherze i spękania, 
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podłoża. 

4.Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2mm i mniej niż 2szt na łacie 

długości 2,00m 
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- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5mm na 1m. i mniej niż 10mm 
na wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30mm na wysokość całego budynku, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m. i 3mm na całej 
powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.)   

 
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim 
protokołem.  
 
7.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne” 

7.1.Tynki – Jednostką obmiaru dla tynków jest m2. tynki zewnętrzne oblicza się  w metrach kw. Jako iloczyn 

długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej 

krawędzi tynku. Z powierzchni potrąca się pow. nie otynkowane obróbki kamiennych jeśli każda z nich jest 

większa niż 1m2. Potrąca się otwory powyżej 3m2. Tynki ościeży w otworach o pow ponad 3m2. tynki ościeży 

oblicza się jako iloczyn jednokrotnej dł. ościeża mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w 

stanie surowym. 

 
8. Odbiór robót 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy ocieplającej 
– po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku 
– po pomalowaniu tynku. 

 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– równości, czystości i suchości podłoża, 
– tolerancji wymiarowych. 

 
Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– właściwego mocowania warstwy izolacyjnej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 
 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu 
wykonanej warstwy zewnętrznej tynku. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
 
 
10. Przepisy związane 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989.  
 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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ST.01.11.00. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 

 
1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych cementowo-wapiennych dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inżyniera. 
 
1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót.  
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2.Materiały 

2.1.Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy: 
- dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
- dla wykonania narzutu – 3,5 
- dla wykonania gładzi – 3,5 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiadać 
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych 
domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
 
3.Sprzęt 

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4.Transport 
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Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę 
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce 
gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. 
Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp. 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami organicznym. 
 
5 .Wykonanie robót 

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane. 
 
5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
5.3.Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu  osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie 
poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do zaprawy 
należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub 
wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i 
bez zanieczyszczeń. 
Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez kierownika budowy 
w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 
 
Marka zaprawy  Cement : ciasto wapienne : piasek  Cement : wapno hydratyzowane: piasek 

  

 1,5   1 : 1 : 9    1 : 1 : 9 
    1 : 1,5 : 8   1 : 1,5 : 8  

                1 : 2 : 10   1: 2 : 10 
 3   1 : 1 : 6    1 : 1 : 6 
    1 : 1 : 7    1 : 1 : 7 
    1 : 1,7 : 5   1 : 1,7 : 5 
 5   1 : 0,3 : 4   1 : 0,3 : 4 
    1 : 0,5 : 4,5   1 : 0,5 : 4,5 
 
 
Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno sucho 
gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać 
do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z 
cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych 
(np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 
 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny 
powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem 
obrzutki. 
 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
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Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy 
cementowej 1:1 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu 
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą 
przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić  
8-15 mm . 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z 
zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-
0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą. 
 
6.Kontrola jakości 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” 
 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

� odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m, 

� odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi, 
� odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 

mm/m, 
� odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 
� miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 

tynku, 
� Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni , 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 
 

7.  Obmiar robót 

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

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
 
8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów 
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
8.2.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, 
odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru ceglanego powinny być 
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nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na 
głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
 
8.3.Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 

niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze.” 
 

9.  Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje:przygotowanie zaprawy,dostarczenie materiałów i sprzętu,ustawienie i 

rozbiórkę rusztowań,umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,osiatkowanie bruzd,obsadzenie kratek 

wentylacyjnych i innych drobnych elementów,reperacje tynków po dziurach i hakach,oczyszczenie miejsca 

pracy z resztek materiałów. 

Suche tynki, okładziny , ściankiPłaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu,przygotowanie podłoża,mocowanie płyt z oklejeniem spoin i 

szpachlowaniem,uporządkowanie miejsca pracy. 

 
 
10.Przepisy związane 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
 
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
 
PN-C-04630  „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
 
PN-B-10100  „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
PN-B-01300  „Cementy. Terminy i określenia.” 
 
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 
 
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
 
PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.” 
 
PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.” 
 
 
 
 
 
 
 
 


