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NAZWY I KODY: 
 

Dział robót  
45000000-7   Roboty budowlane 
 
Klasa robót 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 
45410000-4 Tynkowanie 
45440000-3 Roboty malarskie  
 
Kategoria robót 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45262522-6 Roboty murarskie 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne 
45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
45450000-6    Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne 
45110000-1    Roboty rozbiórkowe 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE  
I ODBIORU ROBÓT 

 
 

OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZ ĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. WSTĘP 
 
Pod pojęciem Specyfikacji Technicznych, które wystąpi w SIWZ należy rozumieć 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia  2 września 2004 r. do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania:  „ Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Nędzy 
przy ulicy Leśnej 1”.   
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji  Technicznej z Ogólnymi lub 
Szczegółowymi Warunkami Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone 
w Umowie.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy 
przygotowaniu realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Integralną część opracowania stanowią przedmiary  robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Wymagania ogólne  należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla 
poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności 
umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i 
terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie 
Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, jakość materiałów i wykonywanych 
robót zgodnie z umową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z 
dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych 
wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału.  
 
1.6. 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 prac i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 

− będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

 
1.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
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. 
 
1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
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1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 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 życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.11. Zgodność robót z dokumentacją projektową oraz SST 
Przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien 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 materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych 
SST celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
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wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 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 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
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2.6. Pochodzenie materiałów  
Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem 
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora 
Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot. 

 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
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 specyfikacji technicznej lub dokumentach producenta, w przypadku 
braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji technicznej i dokumentach producentów w terminie określonym 
w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy może przez Inspektora Nadzoru 
zostać nie dopuszczony do robót. 
 
 
4. 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 Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidywanym Zadaniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie 
Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
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Projektowa, wymaganiami ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy 
badaniach wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.  Stosowanie  przepisów  prawa i norm 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 
 
5.3.   Tablice informacyjne 
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic 
informacyjnych 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i 
jakości materiałów. 
 
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i 
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zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.4.  Dokumenty budowy  
 

 
6.4.1. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

− Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− Protokoły odbioru robót, 
− Protokoły z narad i ustaleń, 
− Korespondencję na budowie. 

 
6.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym lub w biurze Wykonawcy robót. Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi częściowemu; 

− odbiorowi ostatecznemu; 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót – roboty 
zanikające. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.1.2. Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót : 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
 
8.1.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 
ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót ” 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana w ofercie ustalona na podstawie 
dokumentacji projektowej zawierającej przedmiar robót oraz niniejszej specyfikacji 
technicznej wykonania i  odbioru robót. 
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej  
wykonanie określone w SIWZ, STWiOR i dokumentacji projektowej. 
 
Cena - kwota ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z koszami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Specyfikacje Techniczne w rożnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako inteligentna cześć i należy je czytać wyłącznie 
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostanie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229. 
4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 

U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.). 
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 
2001 r.). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 
2001r.). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
8. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 

późn. zm. 
9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 92, 
poz. 460 z 1992 r., z późn. zm.). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.). 

14. 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, 
2003r.). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
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sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182). 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, 
poz. 38) z późn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130). 
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA 
 

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I   
ODBIORU 

ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
 

 
SST-01  ROBOTY  RUSZTOWANIOWE 

 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ). 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (SST)   są   wymagania   dotyczące   
wykonania i odbioru rusztowań budowlanych przyściennych z elementów stalowych 
montowanych w ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST. 
Specyfikacja   techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  opracowania  dokumentacji 
przetargowej   i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1 
 
1.3   Zakres robót objętych SST. 
Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót murowych, tynkowych i malarskich. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  zgodność z  
dokumentacją projektową i DTR producenta rusztowań. 
 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, 
daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki i 
zakotwienia. 
 
 
3.0. SPRZĘT. 
Elektronarzędzia, złącza wzdłużne, klucze do śrub. Stosowane rusztowania winny posiadać 
atest bezpieczeństwa „B” 
 
 
 



Strona 16 z 28 
 

4.0. TRANSPORT. 
Samochody dostawcze i ciężarowe. 
 
 
5.0.  WYKONANIE ROBÓT. 
Realizację   robót   związanych  z   montażem  rusztowań   należy  prowadzić  zgodnie   z   
dokumentacją producenta rusztowań tzw. DTR 
Podkłady  pod  stojaki  układać  na  przygotowanym  podłożu  prostopadle  do  ściany  
budowli, dopasować  ich  układ  do  siatki  konstrukcyjnej  „ciężkiej”  dla  której  rozstaw  
stojaków  wynosi 2,0 m  w  kierunku  podłużnym  i  1,35 m w  kierunku  poprzecznym. 
Wysokość każdej kondygnacji rusztowania  winna  wynosić  2,0 m  wyjątkowo  1,80 m. 
Stężenia  poziome  należy  rozmieszczać  na  całej  długości  rusztowania  w  sposób  
zapewniający nieprzesuwność węzłów.  Pierwsze  stężenie  poziome  zakłada  się  pod  
pierwszą  kondygnację  nad podłożem, należy  je  montować  bezpośrednio  do  stojaków  
rusztowania. 
Zewnętrzne   stojaki   rusztowań   należy   łączyć   stężeniami   pionowymi   na   całej   
wysokości rusztowania.  Liczba  stężeń  pionowych  nie  może  być  mniejsza  od  2  na  
każdej  kondygnacji rusztowania  a  odległość  między  polami  stężeń  nie  może  być  
większa  niż  10 m. Konstrukcja  rusztowania   winna  być   kotwiona  do  ściany  budynku  w   
sposób  zapewniający stateczność  i  sztywność  konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  
rusztowanie  przypadająca  na   1  kotwę  nie  może  być  mniejsza  niż  2,50 kN.  
Zakotwienia  należy  umieszczać  symetrycznie  na całej  powierzchni  rusztowania , przy  
czym   odległość   między  kotwieniami  w  poziomie  nie powinna  przekraczać  5,0 m , a  w  
pionie  na  wysokości  wieńca. 
 
Dopuszczalne   odchyłki   wymiarowe   zmontowanego   rusztowania    nie   powinny   
przekraczać wielkości   podanych   w   „Warunkach   technicznych   wykonania   i   odbioru   
robót   budowlano- montażowych”, Wyd. Arkady  W-wa  1989 r. 
Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m. 
Płyty  pomostowe  i  bale  należy  układać  szczelnie, aby  uniemożliwi ć  spadanie  
jakichkolwiek przedmiotów  na  niższe  pomosty.  Każda  konstrukcja  winna  mieć  ułożone  
co  najmniej  dwa pomosty  tj.  pomost  roboczy  i  pomost  zabezpieczający. 
Konstrukcja  rusztowania  powinna  być  uziemiona  w  sposób  podany  w  PN  na  
wykonywanie urządzeń  odgromowych. 
 
 
6.0. KONTROLA,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 
Kontrolę    jakości     -    kierownik    budowy    lub     upoważniony   do  tych    czynności     
pracownik techniczny. Należy   sprawdzić   prawidłowość   wykonania   montażu   
rusztowania   zgodnie   z   DTR producenta rusztowań, oraz wykonanie uziemienia wraz z 
pomiarem. Wykonanie prac należy wpisać w dziennik budowy z jednoczesnym zgłoszeniem 
do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
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7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT. 
Wg  wymagań  wspólnych. Jednostka obmiarową jest m2 wykonanego rusztowania. 
 
 
8.0.  SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty   odbiera   inspektor   nadzoru   na   podstawie   zapisów   w   dzienniku   budowy. 
Sprawdza prawidłowość   wykonania   montażu   rusztowania   zgodnie   z   DTR   producenta   
rusztowań,   oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. 
 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonanie kompletu robót elektrycznych, zgodnie z zasadami określonymi w 
OST-00 „Część ogólna” pkt.9 
Cena obejmuje montaż, demontaż oraz pracę rusztowań. 
 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-71/B-50510 Rusztowania     robocze,   stojakowe    z    rur    stalowych ,  złącza.   

Ogólne wymagania  i  badania. 
PN-71/B-50505  Rusztowania     robocze,   stojakowe     z     rur     stalowych,   złącza.  

Ogólne wymagania  i  badania  i  eksploatacja 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
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SST-02 ROBOTY  MODERNIZACYJNE ELEWACJI  
(z wyprawą tynkarską) 

 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (SST)   są   wymagania   dotyczące   
wykonania   i odbioru robót związanych z dociepleniem ścian elewacji przewidzianych do 
realizacji w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   istotna   część   dokumentacji   technicznej   
przy przygotowaniu realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty których   dotyczy  niniejsza   specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   
umożliwiające   i mające na celu wykonanie wyprawy elewacyjnej na ścianach zewnętrznych 
wraz z malowaniem elewacji obiektu.  
 
Zakres robót termomodernizacyjnych: 

− wykonanie prac przygotowawczych (kompletacja materiałów oraz sprzętu, montaż 
rusztowań elewacyjnych, montaż urządzeń, demontaż obróbek blacharskich oraz 
istniejących podokienników); 

− rozebranie istniejących fragmentów licowania ścian; 
− oczyszczenie elewacji, skucie „głuchych" tynków, uzupełnienie tynków; 

− sprawdzenie powierzchni ściany i jej przygotowanie; 
− wykonanie osłon narożników budynku i ościeży kątownikami z siatką; 

− naklejenie siatki z włókna szklanego na istniejący tynk; 
− wykonanie wyprawy elewacyjnej zgodnie z kolorystyką; 
− wykonanie nowych obróbek blacharskich; 

− montaż deski okapowej, pomalowanej na w kolorze szarym; 
− osadzenie nowych rynien i rur spustowych; 

− wykonanie podjazdu; 
− montaż na ścianach nowych wsporników instalacji odgromowej;  

− licowanie cokołu płytkami klinkierowymi; 
− roboty malarskie związane z wykończeniem elewacji; 
− demontaż rusztowań oraz uporządkowanie terenu po robotach. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  zgodność z  
dokumentacją. 
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2.0. MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały używane do wykonania docieplenia powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie, tzn. producent bądź dystrybutor tych materiałów powinien 
posiadać certyfikaty potwierdzające ich odpowiednią jakość, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
 

− Masa klejąca (zaprawa klejowa) - po  zmieszaniu   z   wodą  w  stosunku  z   godnym  
z   kartą   producenta   wygląd zewnętrzny  powinien przypominać ciemne ciasto bez 
zbryleń i grudek. 

− Siatka zbrojąca tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkaliodporną dyspersją 
z tworzywa sztucznego. 

− Wyprawa tynkarska - jest to gotowa akrylowa zaprawa w postaci proszku do 
zarobienia z wodą. 

− Narożniki ochronne - kątowniki perforowane stalowe ocynkowane lub aluminiowe 
wyłożone siatką z włókna szklanego. 

− Podkład gruntujący. 
− Farby akrylowe. 

 
 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY 
Agregaty tynkarskie i elektronarzędzia. 
 
 
4.0. TRANSPORT. 
Samochodowy i ręczny.  
 
 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
 
Przygotowanie podłoża. 
Podstawową zasadą jakiej należy przestrzegać przed przystąpieniem do klejenia jest usunięcie 
ze ściany wszystkich części niezwiązanych z podłożem. Dotyczy to odparzonych tynków i 
łuszczących powłok malarskich, które trzeba usunąć poprzez odbicie lub za pomocą szczotek 
drucianych, piaskowania, itp. Powstałe ubytki i nierówności większe niż 10 mm należy 
wyrównać zaprawą cementową. Całą ścianę należy zmyć bieżącą wodą i po wyschnięciu 
przystępować do klejenia. 

− prace   przygotowawcze,   obejmujące   skompletowanie   materiałów   i   sprzętu   
oraz   montaż rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich, 

− sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
− przygotowanie masy klejącej, 

− przyklejanie i przymocowanie płyt ze styropianu, 
− nakładanie na izolację termiczną warstwy masy klejącej i zbrojenie jej tkaniną 

szklaną. 
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Malowanie elewacji frontowej. 
Przygotowanie  podłoża. 
Podłoże     posiadające     drobne     uszkodzenia     powierzchni     powinny    być naprawione     
przy wypełnieniu  ubytków  zaprawą  cementowo -  wapienną . Powierzchnie  powinny  być  
oczyszczone z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp. Odstające  
tynki  należy  odbić,  a rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo -  
wapienną. 
 
Wykonanie  powłok  malarskich. 
Barwa  powłok  powinna  być   jednolita  bez  smug  i  plam. Przy malowaniu 
wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy stosować farby  w  różnych 
odcieniach. 
 
 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
Wg wskazań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
Sprawdzenie stanu jakości ścian. 
 
 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg wskazań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
 
 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Wg wskazań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8 
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do 
dziennika budowy.  
 
 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Cena obejmuje: 

−  przygotowane powierzchni; 
−  wykonanie ocieplenia; 

−  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
 
10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja 

Aprobata techniczna ITB :  AT-15-3662/99 
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SST-03 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  zabudowy    stolarki    
okiennej   i drzwiowej ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja   techniczna   (SST)   stanowi   podstawę   opracowania   dokumentacji   
przetargowej   i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują następujące czynności: 

− demontaż istniejącego okna PCV w elewacji wschodniej (do ponownego montażu w 
elewacji zachodniej), rozebranie części muru poniżej parapetu do poziomu cokołu, 

− montaż bramy rolowanej o wym. szer. 1,75 x wys. 2,35, otwierana napędem, 
wykonana z lameli aluminiowych ocieplonych pianką poliuretanową. 
Wyposażenie bramy: kolor szary, awaryjne otwieranie/zamykanie za pomocą korby w 
przypadku braku zasilania, otwierana na przycisk ścienny od wewnątrz, 
antywłamaniowa, 

− demontaż okna drewnianego w elewacji zachodniej, przymurowanie otworu 
okiennego, montaż okna PCV (z demontażu z elewacji wschodniej) 

− rozebranie okna z luksferów w elewacji wschodniej, zamurowanie otworu okiennego, 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie powłok malarskich 
od wewnątrz, 

− demontaż drewnianych drzwi zewnętrznych w elewacji wschodniej,  

− wykonanie pomiaru otworu drzwiowego oraz bramy rolowanej 
− wykonanie bramy i drzwi u producenta, 
− przewiezienie elementów na plac budowy, 

− montaż ościeżnic drzwiowych  fabrycznie wykończonych 
− montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych 

− uszczelnienie styku ramy ze ścianą. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  zgodność z  
dokumentacją projektową i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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2.0. MATERIAŁY 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez   odpowiednie   Ustawy  lub   Rozporządzenia   wydane   na   podstawie   
tych Ustaw. Wbudować należy stolarkę okienną, drzwiową oraz bramę rolowaną kompletnie 
wykończoną wraz z okuciami. 
 
 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY 
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przy pomocy elektronarzędzi. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
 
 
4.0. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą.   Okucia   nie   zamontowane   do   wyrobu   przechowywać   i   
transportować   w   odrębnych opakowaniach.   Elementy   do   transportu   należy   
zabezpieczyć   przed   uszkodzeniem,   przed przesuwaniem się. 
Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca wbudowania. 
Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót powinno przebiegać w sposób określony w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
 
5.1 Składowanie wyrobów. 
Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
suchych i   przewiewnych   zabezpieczonych   przed   opadami   atmosferycznymi.   Podłogi   
w  pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone i równe. Materiały należy układać 
w taki sposób jaki będą zabudowywane tzn. okna, ościeżnice, drzwi - pionowo odpowiednio 
pochylone w kierunku oparcia. 
  
Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.  
 
5.2. Montaż  okien  i  drzwi 
Powierzchnia ościeży powinna mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. 
pęknięcia lub   wyrwy.  Wymienione   ubytki   należy   wypełnić   zaprawą   cementową.   Do   
tak   przygotowanego otworu   należy   wstawić   ościeżnicę   okienną   na   podkładach   
drewnianych   (klinach)   Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić przed mocowaniem w 
pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i 
nie więcej niż 3 mm.  
Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydła należy zdjąć z ościeżnicy, którą należy 
zabezpieczyć uszkodzeniami   podczas   prowadzenia   robót   malarsko   –   tynkarskich   
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folią   ochronną   lub   taśmą malarską przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powłoki 
malarskiej. 
Do   zamontowania   ościeżnicy   w   ościeżu   stosować   rozpierane   kotwy   lub   wkręty   
zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane).  
Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80 mm w ścianach ceglanych i betonowych 
oraz 120 mm  -  dla  ścian  z  betonów  komórkowych. 
Po   zamocowaniu   ościeży   należy   założyć   skrzydła   okienne   i   drzwiowe   i   dokładnie   
zamknąć. 
Istniejące szczeliny wypełnić pianka poliuretanowa, następnie wykonać  obróbkę tynkową a 
styk tynku z rama okienną wypełnić silikonem budowlanym. Prace te należy wykonać w 
określonym czasie po związaniu i wyschnięciu poszczególnych rodzaji materiałów. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości  powinna  być zgodna z   wymogami  określonymi  w PN-88/B-10085  dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, oraz wg zasad podanych 
w OST-00 
„Część ogólna” pkt. 6 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych) 
− sprawdzenie   jakości   materiałów   z   których   wykonana   została   stolarka   (cechy   

geometryczne ościeżnicy – niezmienne) 
− sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych) 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnień i uszczelnień szczelin pomiędzy 

ramą okna a ościeżnic (podlega odbiorowi robót zanikowych) 
− sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie 

skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem 
własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie 

− sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uległy uszkodzeniom brak trwałych 
zabrudzeń ram, szyb i okuć). 

 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
 
 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów 
do dziennika budowy. 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część 
ogólna” pkt.9 
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Cena obejmuje: 

− dostarczenie gotowych wyrobów budowlanych na miejsce montażu  
− osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej. 
− dopasowanie i wyregulowanie. 

 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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SST-04 WYKONANIE POKRYCIA DACHU PAP Ą 
TERMOZGRZEWALN Ą 

(dach budynku na części niższej) 
 
 
1.0.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  wymiany pokrycia dachu 
ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja   techniczna   (SST)   stanowi   podstawę   opracowania   dokumentacji   
przetargowej   i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1  Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na oczyszczonym podłożu 
1.3.2  Wykonanie obróbek blacharskich 
1.3.3  Przełożenie instalacji odgromowej, na nowych wspornikach z betonu 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  zgodność z  
dokumentacją projektową i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
 
2.0.  MATERIAŁY 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez   odpowiednie   Ustawy  lub   Rozporządzenia   wydane   na   podstawie   
tych   Ustaw.    
 
 
2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i 
podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93. 
Zakres  rzeczowy  przedsięwzięcia  przedstawia  się  następująco- wykonanie  pokrycia 
dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz 
o parametrach nie gorszych. 
       
 
3.0.  SPRZĘT I MASZYNY 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
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4.0.  TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą.   Okucia   nie   zamontowane   do   wyrobu   przechowywać   i   
transportować   w   odrębnych opakowaniach.  Elementy   do   transportu   należy   
zabezpieczyć   przed   uszkodzeniem,   przed przesuwaniem się. 
Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca wbudowania. 
Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
 
 
5.0  WYKONANIE ROBÓT 
Warunki wykonania podłoży: istniejące podłoże z papy winno być oczyszczone, wyrównane, 
naprawione, uzupełnione  i  punktowo podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie 
istniejącej papy wykonać metalowymi punktakami lub grubszymi gwoździami ), a następnie 
zagruntowane emulsją anionową pod przyklejenie styropapy. 
 
Pokrycie wykonywać zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami producenta systemu dachowego 
i obowiązujących norm 
 
Obróbki (opierzenia ) z papy nawierzchniowej j.w. wys. min. 15 cm,  mocowane dodatkowo 
opaskami z blachy ocynkowanej gr. 0, 55 mm,  szer. ok. 8-10 cm  w rozwinięciu z 
uszczelnienie silikonem dekarskim. Opaski dociskowe mocowane kołkami rozporowymi ze 
stali nierdzewnej z podkładkami uszczelniającymi. Obróbki z papy wykonać we wszystkich 
miejscach w których występują opierzenia z blachy tj. kominy murowane, ogniomury, ściany 
i inne elementy wyposażenia dachu wg konieczności ich wykonania oraz na podstawach 
betonowych wentylatorów dachowych i kominów stalowych. 
 
  
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
 
 
7.0.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
 
 
8.0.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów 
do dziennika budowy. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości 
powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
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pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

− podłoża, 

− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy: 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w 
trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech 
dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

− sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część 
ogólna” pkt.9 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
BN-72/6363-02    Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-B-20130;1999    Płyty styropianowe. 
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PN-80/B-10240       Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-61/B-10245     Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/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. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 
PN-B-94702;1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
 welonu szklanego. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
 WTWIORB 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 
2004 r. 

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do izo-
lacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości. 

PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie  
 do pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 12316-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne- Określanie wytrzymałości złączy na 

oddzieranie.-Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-Określanie właściwości mechanicz-
nych przy rozciąganiu –Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kaczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

PN-EN 13897:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucz-
nych i kauczuku do pokryć dachowych – Określenie wodoszczelności 
po rozciąganiu w niskiej temperaturze 

 


