
 

WAŁBRZYCH  26 LISTOPAD 2016 

Miejscowość  Data 

 

ST-00.00 
ST-01.01 
ST-01.02 
ST-01.03 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
BRANŻA BUDOWLANA 

 
„Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we 

Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 14” 

(w ramach projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków Urzędu 

Statystycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do 
zwiększenia efektywności 
energetycznej budynków”) 

 w zakresie: 
remontu dachu, ocieplenia stropu nad piwnicą, wymiany 

stolarki okiennej. 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

Nr dokumentacji Tytuł projektu Faza projektu 

 

 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU, 50-950 WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31 

 Dane personalne Inwestora 

 UL. MICKIEWICZA 14, 58-300 WAŁBRZYCH, DZIAŁKA NR 579/8, OBRĘB 27 ŚRÓDMIEŚCIE 

 Dane lokalizacyjne inwestycji 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spis osób uczestniczących w procesie projektowym 

Imię i Nazwisko Projektanta 
Nr upr. budowlanych Data Podpis 

Mgr inż. ZOFIA  CZEMPKOWSKA UAN.V-7342/3/228/94 
DOŚ/IS/1491/01 

26.11.2016  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mgr inż. Zofia Czempkowska 
  

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3/36 

 

Zawartość opracowania 
 

ST-00.00 Wymagania ogólne ............................................................................................................................ 8 

1. WSTĘP ..................................................................................................................................................... 8 

1.1. Przedmiot ST ..................................................................................................................................... 8 

1.2. Zakres stosowania ST ........................................................................................................................ 8 

1.3. Zakres robót objętych ST .................................................................................................................. 8 

1.4. Określenia podstawowe ..................................................................................................................... 8 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................................. 9 

2. MATERIAŁY ......................................................................................................................................... 11 

2.1. Źródła uzyskania materiałów .......................................................................................................... 11 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .................................................................................... 11 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów .................................................................................... 11 

3. SPRZĘT .................................................................................................................................................. 11 

4. TRANSPORT ......................................................................................................................................... 11 

5. WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................................................... 12 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................... 12 

6.1. Zasady kontroli jakości robót .......................................................................................................... 12 

6.2. Certyfikaty i deklaracje ................................................................................................................... 12 

6.3. Dokumenty budowy ........................................................................................................................ 12 

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................................. 13 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót .......................................................................................................... 13 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów .................................................................................... 13 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru ....................................................................................................... 13 

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................... 13 

8.1. Rodzaje odbiorów robót .................................................................................................................. 13 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .......................................................................... 13 

8.3. Odbiór częściowy ............................................................................................................................ 14 

8.4. Odbiór końcowy robót .................................................................................................................... 14 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................... 14 

9.1. Ustalenia ogólne .............................................................................................................................. 14 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu .......................................................................................... 15 

PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................................ 15 

ST-01.01 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ............................................................................................. 16 

1. WSTĘP ................................................................................................................................................... 16 

1.1. Przedmiot ST ................................................................................................................................... 16 

1.2. Zakres stosowania ST ...................................................................................................................... 16 

1.3. Zakres robót objętych ST ............................................................................................................... 16 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.............................................................................................. 16 

2. MATERIAŁY ......................................................................................................................................... 16 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów ............................................................... 16 



 
4/36 

 

2.2. Stolarka okienna ............................................................................................................................. 16 

3. SPRZĘT .................................................................................................................................................. 17 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ........................................................................................... 17 

4. TRANSPORT ......................................................................................................................................... 17 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ...................................................................................... 17 

5.   WYKONANIE ROBÓT ....................................................................................................................... 17 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót .................................................................................................... 17 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 17 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................................... 17 

6.1. Kontrola jakości materiałów ........................................................................................................... 17 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót .................................................................................................. 17 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i ślusarki .................................................................... 18 

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia...................................................................................................... 18 

6.5. Sprawdzenie walorów użytkowych ................................................................................................. 18 

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych .............................. 18 

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami ............................................................... 18 

7.   OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................ 18 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót......................................................................................................... 18 

8.   ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................. 18 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................. 18 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .......................................................................... 18 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................... 19 

ST-01.02 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH PAPĄ WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI 
ORAZ RYNNAMI I RURAMI SPUSTOWYMI ............................................................................................. 20 

1. WSTĘP ................................................................................................................................................... 20 

1.1. Przedmiot ST ................................................................................................................................... 20 

1.2. Zakres stosowania ST ...................................................................................................................... 20 

1.3. Zakres robót objętych ST ............................................................................................................... 20 

1.4. Określenia podstawowe .................................................................................................................. 20 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.............................................................................................. 20 

2. MATERIAŁY ......................................................................................................................................... 20 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów ............................................................... 20 

2.2. Styropapa ........................................................................................................................................ 20 

2.3. Papa asfaltowa podkładowa ............................................................................................................ 20 

2.4. Papa asfaltowa wierzchniego krycia ............................................................................................... 20 

2.5. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe ..................................................................................... 20 

3. SPRZĘT .................................................................................................................................................. 21 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ........................................................................................... 21 

4. TRANSPORT ......................................................................................................................................... 21 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ...................................................................................... 21 

4.2. Transport pap .................................................................................................................................. 21 

4.3. Transport rynien i rur spustowych ................................................................................................. 21 



 
5/36 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT ....................................................................................................................... 21 

5.1. Pokrycie dachowe ........................................................................................................................... 21 

5.2. Obróbki blacharskie ........................................................................................................................ 22 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych ............................................................................. 22 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 22 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................................... 22 

6.2. Kontrola jakości robót – rynny i rury spustowe ........................................................................... 23 

7.   OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................ 23 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót......................................................................................................... 23 

8.   ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................. 23 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................. 24 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .......................................................................... 24 

9.2. Pokrycie dachu papą ........................................................................................................................ 24 

9.3. Obróbki blacharskie ........................................................................................................................ 24 

9.4. Rynny i rury spustowe ..................................................................................................................... 24 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................... 24 

ST-01.03 REMONT KOMINÓW ................................................................................................................... 26 

1. WSTĘP ................................................................................................................................................... 26 

1.1. Przedmiot ST ................................................................................................................................... 26 

1.2. Zakres stosowania ST ...................................................................................................................... 26 

1.3. Zakres robót objętych ST ............................................................................................................... 26 

1.4. Określenia podstawowe .................................................................................................................. 26 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.............................................................................................. 26 

2. MATERIAŁY ......................................................................................................................................... 26 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów ............................................................... 26 

2.2. Elementy murowe - wyroby ceramiczne ....................................................................................... 26 

2.3. Zaprawa ........................................................................................................................................... 26 

2.4. Tynk ................................................................................................................................................ 26 

2.5. Czapy betonowe .............................................................................................................................. 27 

3. SPRZĘT .................................................................................................................................................. 27 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ........................................................................................... 27 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonywania robót murarskich.............................................. 27 

3.3. Sprzęt do wykonywania tynków .................................................................................................... 27 

4. TRANSPORT ......................................................................................................................................... 27 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ...................................................................................... 27 

5.   WYKONANIE ROBÓT ....................................................................................................................... 27 

5.1. Roboty murowe .............................................................................................................................. 27 

5.2. Spoiny ............................................................................................................................................. 28 

5.3. Tynkowanie ..................................................................................................................................... 28 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 28 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................................... 28 



 
6/36 

 

6.2. Roboty murowe ............................................................................................................................. 28 

6.3. Zaprawy........................................................................................................................................... 29 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami ............................................................... 29 

7.   OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................ 30 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót......................................................................................................... 30 

8.   ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................. 30 

8.1. Rodzaje odbiorów robót .................................................................................................................. 30 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .......................................................................... 30 

8.3. Odbiór częściowy ............................................................................................................................ 30 

8.4. Odbiór końcowy robót .................................................................................................................... 30 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................. 31 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .......................................................................... 31 

9.2. Roboty murowe ............................................................................................................................... 31 

9.3. Roboty tynkarskie ........................................................................................................................... 31 

9.4. Montaż czap betonowych ................................................................................................................ 32 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................... 32 

10.1. Normy ........................................................................................................................................... 32 

10.2. Ustawy........................................................................................................................................... 32 

10.3. Rozporządzenia ............................................................................................................................. 32 

ST-01.4 DOCIEPLENIE STROPU PIWNIC ................................................................................................ 34 

1. WSTĘP ................................................................................................................................................... 34 

1.1. Przedmiot ST ................................................................................................................................... 34 

1.2. Zakres stosowania ST ...................................................................................................................... 34 

1.3. Zakres robót objętych ST ............................................................................................................... 34 

1.4. Określenia podstawowe .................................................................................................................. 34 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.............................................................................................. 34 

2. MATERIAŁY ......................................................................................................................................... 34 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów ............................................................... 34 

2.2. Izolacja termiczna .......................................................................................................................... 34 

2.3. Płyty gipsowo-kartonowe ................................................................................................................ 34 

3. SPRZĘT .................................................................................................................................................. 35 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ........................................................................................... 35 

4. TRANSPORT ......................................................................................................................................... 35 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ...................................................................................... 35 

5.   WYKONANIE ROBÓT ....................................................................................................................... 35 

5.1. Wykonanie izolacji cieplnej stropu nad piwnicą ........................................................................... 35 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 35 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................................... 35 

6.2. Wykonanie izolacji cieplnej stropu nad piwnicą ........................................................................... 35 

7.   OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................ 35 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót......................................................................................................... 35 



 
7/36 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................. 36 

8.1. Odbiór montażu konstrukcji .......................................................................................................... 36 

8.2. Odbiór montażu izolacji ................................................................................................................ 36 

8.3. Odbiór montażu płyt sufitowych ..................................................................................................... 36 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................. 36 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .......................................................................... 36 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace 
porządkowe. ................................................................................................................................................ 36 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................... 36 

10.1. Normy ........................................................................................................................................... 36 

 



Usługi Techniczne Zofia Czempkowska                                                                tel. 502-781-686                                                      
58-304  Wałbrzych   ul. 3 Maja 3/4                                                     e-mail:  czempkowskazofia@gmail.com 
 

 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 14” 

8/36 

 

 

ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 
14” (w ramach projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Statystycznego we 
Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynków”) w zakresie:  
- remontu dachu,  
- ocieplenia stropu nad piwnicą,  
- wymiany stolarki okiennej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 
w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zawartymi w dalszej części opracowania. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.  
1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie kontraktem.  
1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.4.4.  Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
1.4.5.  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.6.  Materiały -  wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.7.  Odpowiednia (bliska) zgodność  - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.8.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.9.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi załącznikami.  
1.4.11. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.12. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, 
załączony w dokumentacji przetargowej  
1.4.13.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
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1.4.14.  Formularz wyceny  - formularz zawierający pozycje, ich ilości oraz ceny jednostkowe, załączony 
w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i załączony przez niego w ofercie na podstawie 
którego dokonywane będą rozliczenia faktycznie wykonanych robót budowlanych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową oraz ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację:  
- Zamawiającego, tj.: Przetargową dokumentację - pozwalającą na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót,  
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: Projekt organizacji budowy, Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ), Dokumentację powykonawczą.  
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie i Wykonawca 
uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wg 
zapisów umownych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
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 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności:  
1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
2) Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynków przez użytkowników, w tym 
zabezpieczy odpowiednie dojścia i wejścia do obiektu. 
3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 - możliwością powstania pożaru. 
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje 
się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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. 
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca 
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej.  
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników. 
Wszelkie  koszty  związane  z ochroną  własności  publicznej  i  prywatnej  w  czasie  wykonywania  robót  
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania wszystkich formalności i do poniesienia wszelkich kosztów 
obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym m.in.: opłaty za zajęcia pasa drogowego, rekompensaty dla 
właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.9. 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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. 
Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
który uzgodni z Inwestorem Zastępczym.  
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Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, Że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

1.5.12. 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 Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji projektowej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 
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 powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
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 Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

(1) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do książki obmiarów. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Zamawiającego. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w formularzu wyceny. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością określoną w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru i Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
i Zamawiający. 
 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- książkę obmiarów (oryginały), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- pozostałe dokumenty wynikające z zapisów umownych. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawę płatności określają zapisy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Podstawą 
płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie całości zleconego zadania lub 
cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji 
Formularza wyceny /przedmiaru robót/. 
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9.1.1. Rozliczenie ryczałtowe 

Kwota ryczałtowa będzie wynikać z pozycji kosztorysowych i będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Kwota ryczałtowa robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.1.2. Rozliczenie kosztorysowe 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji , w tym w opisie 
w przedmiarze robót i w opisie robót wg przywołanej podstawy katalogu np. KNR. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań 
okresowych, legalizacji i innych), 
- koszty robot pomocniczych do robót podstawowych ( np. rusztowania), wywóz i utylizację odpadów 
pochodzących z rozbiórek, 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii 
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- inne koszty wymienione w ST. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty służą wyłącznie do określenia 
cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – każdorazowo zamawiający dopuszcza 
rozwiązanie równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech 
jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji. 
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ST-01.01 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ CPV 45421100-5  

CPV 45421132-8 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą stolarki okiennej drewnianej (okna skrzynkowe) na zespolone drewniane, które zostaną 
wymienione w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we 
Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 14”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 
w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą stolarki 
okiennej drewnianej (okna skrzynkowe) na zespolone drewniane. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz podanymi poniżej:  
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność 
światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej 
ościeżnicy. 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej skrzydeł 
umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden rząd 
skrzydeł. 
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma 
dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie. 
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone 
części. 
Okno rozwierane – okno w których skrzydła są otwierane przez ich obrót względem osi pionowej 
przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 
Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, przechodzącej 
przez górną krawędź skrzydła. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Wszystkie materiały do wymiany stolarki okiennej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2. Stolarka okienna 

Należy zastosować stolarkę okienną drewnianą (okna zespolone). Jeżeli dokumentacja nie precyzuje parametrów 
okna należy przyjąć: 
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=1,3W/m2K, 
- szybę zespoloną dwuszybową  o współczynniku przenikania ciepła min. U=1,1 W/m2K.  
Bezwzględnie zachować/odtworzyć rysunek okien oraz listwy ozdobne wg stanu pierwotnego - jak w oknach 
istniejących. Zastosować kolorystykę jak najbardziej zbliżoną do istniejącej (okien już wymienionych). 
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3. SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Wszelkie pomiary otworów okiennych przed wykonaniem należy wykonać z natury.  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem lub osadzaniem elementów okien należy zapoznać się 
z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. Ewentualne usterki usunąć, podłoże wzmocnić bądź przemurować.  
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby lub 
elementy. Osadzenie okien wykonać zgodnie z aprobata techniczną uszczelniając termicznie przestrzenie 
pomiędzy ościeżnicą a ościeżem i parapetem. Wszelkie uszkodzenia ościeży oraz podłoża, powstałe w wyniku 
demontażu należy naprawić. Ościeża wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III 
oraz pomalować.  
Osadzenie okien wykonać zgodnie z aprobata techniczną uszczelniając termicznie przestrzenie 
pomiędzy ościeżnicą a ościeżem i parapetem. Nie dopuszcza się uszkodzeń na elewacji budynku. Roboty 
prowadzić w bardzo ostrożny sposób. W przypadku uszkodzeń elementów elewacyjnych Wykonawca dokona 
ich naprawy w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Koszty naprawy obciążają Wykonawcę. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokonany 
zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu 
do dziennika budowy.  
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje zgodności 
producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru.  

6.2. Kontrola jakości wykonania robót  

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.  
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i ślusarki  

Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:  
- wymiary zewnętrznych i wewnętrznych ościeży: + - 1 mm  
- różnicy w długości przekątnych ościeży: + - 1 mm  
- wymiary skrzydeł i przekątnych: + - 1 mm  
- odchylenia od płaszczyzny: + - 1 mm  
 
Sprawdzeniu podlega każdy element.  

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia 

Szczelinę pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy całkowicie wypełnić materiałem izolacyjnym – sprawdzenie 
wizualne, materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy, montaż ościeżnicy 
do ościeża – sprawdzenie zgodności z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakości 
łączników, ilości, długości, sposobu osadzenia,  
Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem ościeżnicy – sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze 
zgodnością z aprobatą techniczną.  

6.5. Sprawdzenie walorów użytkowych  

Po ustawieniu należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł. 
Skrzydła winny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła 
do ościeżnicy.  

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych  

Powierzchnia parapetów winna być równa bez uszkodzeń.  

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót). 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,  
- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem,  
zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć,  
- obicie opaskami, 
- obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,  
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 
r.),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity – aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.  
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzających do 
obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),  
- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.  
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ST-01.02 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH PAPĄ 
WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI ORAZ 
RYNNAMI I RURAMI SPUSTOWYMI 

CPV 45261000 

CPV 4526320-3 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem pokryć dachowych papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi oraz 
rynnami i rurami spustowymi, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 
14”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokryć 
dachowych papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokrycia dachowego papowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami 
i rurami spustowymi powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych).  

2.2. Styropapa 

Należy zastosować płyty styropianowe EPS 035 (grubość przyjąć zgodnie projektem 
budowlanym/wykonawczym) o wymiarach 1000x1000 mm, laminowane jednostronnie papą podkładową na 
welonie z włókien szklanych typu P64/1200 przy użyciu kleju poliuretanowego. 

2.3. Papa asfaltowa podkładowa  

Papa asfaltowa podkładowa – papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej 
(z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym) – do wykonywania warstwy podkładowej 
w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Do układania z zastosowaniem łączników 
mechanicznych.  

2.4. Papa asfaltowa wierzchniego krycia  

Papa asfaltowa wierzchniego krycia – papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy 
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS (250/3500 g/m2) z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia 
pokryta gruboziarnistą posypką mineralną - do wykonywania warstwy wierzchniej w wielowarstwowych 
wodochronnych pokryciach dachowych. Do układania metodą zgrzewania. 

2.5. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe założyć z blachy powlekanej. 
Średnice oraz kolor przyjąć zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym. 
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3. SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  

4.2. Transport pap 

Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem 
lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka 
z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między warstwami – 80 cm. 

4.3. Transport rynien i rur spustowych 

Rynny i rury spustowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym 
(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Pokrycie dachowe  

W przypadku dachu nad przebudówką należy w pierwszej kolejności rozebrać pokrycie z płyt falistych oraz 
papy na lepiku. Następnie należy ułożyć styropapę na istniejącym podłożu: z blachy trapezowej (w przypadku 
oficyny) lub deskowaniu (w przypadku przebudówki). Należy pamiętać, aby podłoże pod styropapę było równe, 
co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża oraz estetykę 
wykonanego pokrycia, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń istniejącego 
deskowania dachu lub innych elementów konstrukcyjnych dachu (np. krokwi) należy wymienić te elementy na 
nowe zachowując istniejące wymiary. Dokładną ilość desek deskowania dachu do wymiany oraz ilość krokwi, 
należy ustalić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji prac. Wszystkie pozostawione elementy 
drewniane konstrukcji dachu należy przed ułożeniem pokrycia zaimpregnować środkiem grzybobójczo 
i owadobójczym – np. FOBOS M-2 l, FOBOS M-2F. 
Przed rozpoczęciem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków dachu oraz wykonać wszystkie 
prace poprzedzające, takie jak: montaż świetlików, wywietrzników, masztów oraz innych elementów 
ponaddachowych. Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez 
niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy - mocowanej do podłoża mechanicznie. Na 
odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty styropapy, zwracając szczególną uwagę na to, 
aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Płyty 
zamocować do podłoża za pomocą specjalnych łączników mechanicznych bądź odpowiednich klejów 
dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej. W przypadku montażu za pomocą łączników 
mechanicznych, biorąc pod uwagę wysokość budynku, powierzchnię dachu oraz strefy dachu, należy zastosować 
największą liczbę łączników (9 szt. dybli) na 1m² w strefach narożnych, w strefie krawędziowej odpowiednio 5 
dybli, w strefie środkowej 3-5 dybli. 
Na przymocowanych płytach styropapy ułożyć papę termozgrzewalną o parametrach określonych 
w dokumentacji projektowej. 
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Podczas tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę by ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na 
styropapę. Grzać należy na rolkę, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolkę rozwijać zwracając uwagę 
na to by hydroizolacja była wykonana szczelnie. 

5.2. Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych 
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m.  
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże 
wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza 
wpustu.  
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.  
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na 
wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych.  

Rynny z blachy powlekanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
 
Rury spustowe z blachy powlekanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  
d) pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne,  
e) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł. Odchylenie rur spustowych na 
długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
-  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,  
-  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz 
wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
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6.2. Kontrola jakości robót – rynny i rury spustowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu ewentualnych dziur 
i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien, 
- sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu zamocowania, 
lokalizacji rys i pęknięć, 
- rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz czy woda spływając 
z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które 
wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier/Inspektor Nadzoru 
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Jednostką obmiarową jest: 
– Krycie dachu papą (w tym styropapą) – m2 pokrytej powierzchni dachu,  
– Obróbki blacharskie – m2, 
– Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych (przyjmując dla rynien ich długość po 
zewnętrznej krawędzi, a dla rur spustowych największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, 
lub w razie jej braku od spodu kolanka do wierzchu rynny). 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

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:  
a) podłoża (deskowania lub blachy trapezowej),  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) ) dokładności wykonania mocowania styropapy do deskowania lub blachy trapezowej, 
d) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
e) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia.  
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.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 
pokrycia,  
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 
ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
Odbiór pokrycia z papy: 
– sprawdzenie mocowania styropapy do deskowania lub blachy trapezowej, 
– sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy oraz 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 końcowych przez 
pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.  
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.  
– Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
Zakończenie odbioru  
Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Pokrycie dachu papą  

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– przygotowanie lepiku,  
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,  
– ułożenie styropapy, 
– pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
– likwidacja stanowiska roboczego.  

9.3. Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie,  
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu,  
– zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  

9.4. Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie (w tym m.in.: dostarczenie materiałów i sprzętu, ustawienie i rozbiórkę rusztowań),  
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
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PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.  
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.  
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.  
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 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 PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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ST-01.03 REMONT KOMINÓW CPV 45262500-6 

CPV 45410000-4 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem remontu kominów ponad dachem, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział 
w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 14”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem kominów 
ponad dachem, tj.: 
- częściową rozbiórkę kominów, 
- wymurowanie nowych kominów, 
- otynkowanie kominów, 
- pomalowanie tynków kominów, 
- montaż zbrojonych czap betonowych. 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Wszystkie materiały do remontu kominów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2. Elementy murowe - wyroby ceramiczne 

Do przemurowania kominów należy zastosować cegłę pełną klasy 15 (dawniej 150). Wytrzymałość na ściskanie 
15MPa. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu. 

2.3. Zaprawa  

Należy zastosować zaprawę cementowo-wapienną. 

2.4. Tynk   

Należy zastosować tynki cementowo-wapienne gładkie. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne 
z wymaganiami normy przedmiotowej (PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”).  
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki (zgodnie z normą przedmiotową). Za 
zgodą Inspektora Nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
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hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż +5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Wapno powinno spełnia wymagania normy przedmiotowej. Skład objętościowych składników zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.5. Czapy betonowe  

Należy zastosować prefabrykowane zbrojone czapy betonowe. 
 
 
3. SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

3.2.  Wymagania dotyczące sprzętu do wykonywania robót murarskich 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: pion murarski, łatę murarską, łatę 
ważoną, wąż wodny, poziomnicę uniwersalną, łatę kierunkową, warstwomierz do wytyczenia poziomów 
poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik 
murarski, wykrój; 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: kastrę na zaprawę, szafel do 
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra; 
C. Do obróbki elementów murowych: młotek murarski, kirkę, oskard murarski, przecinak murarski, puckę 
murarską, drąg murarski, specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy, rusztowania. 

3.3. Sprzęt do wykonywania tynków 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
- do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  
- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki 
z mieszadłem wolnoobrotowym,  
- do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace, łaty. 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Roboty murowe  

Kominy wskazane w dokumentacji projektowej do rozbiórki należy rozebrać do tzw. „zdrowej” cegły. Nowe 
kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. W miejscu połączenia 
ścian komina należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste 
i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
należy polewać lub moczyć w wodzie. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
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wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Roboty prowadzić w temperaturze powyżej 0 stopni C. 

5.2.  Spoiny 

Spoina powinna wynosić 10 mm w spoinach pionowych, podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 
zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 

5.3. Tynkowanie  

Tynkowania należy wykonać po zakończeniu robót murarskich. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 
można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu pierwszego tygodnia, zwilżane wodą. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych, a także ich grubość (w zależności od 
kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu) powinny być zgodne z danymi określonymi w normie PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Tynk trójwarstwowy powinien być składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Wykonanie obrzutki.  
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia 
stożka.  
Wykonanie narzutu.  
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika.  
Wykonanie gładzi.  
Gładź należy wykonać  z rzadkiej zaprawy cementowo wapiennej z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25-0,5 mm.  Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm.  
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go 
wodą za pomocą pędzla.  
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Roboty murowe 

Badanie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
– deklaracji producentów użytych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają 
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.  Materiały, 
których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
– jakości wykonania robót murowych. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy 
archiwalnej PN-68/B-10020: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi 
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych 
i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar 
grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią 
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,  
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji,  
c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne 
i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać 
w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, 
że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie 
przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co 
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc 
poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich Należy 
przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 
d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar 
z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,  
e) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; 
badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 
f) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich 
pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości 
ponad 50 m niwelatorem, 
g) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy 
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego 
kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 niniejszej 
specyfikacji, 
h) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – Malesy przeprowadzać w trakcie robót przez 
oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, 
i) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów 
i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz 
kominków. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.3. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje 
w sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,  
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub  
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 
Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
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7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Jednostką obmiarową należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru i Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
i Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- książkę obmiarów (oryginały), 
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- pozostałe dokumenty wynikające z zapisów umownych. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.3. 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 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Roboty murowe  

Cena wykonania obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
murowych, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
– zamurowanie otworów kontrolnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia 
konstrukcji murowych,  
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego. 

9.3. Roboty tynkarskie 

Cena wykonania obejmuje:  
- wykonanie niezbędnych rozbiórek,  
 wywóz i utylizacja gruzu wraz z opłatami wysypiskowymi,  
- przygotowanie zaprawy,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- zamurowanie przebić,  
- przygotowanie podłoża,  
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniami uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania tynków,  
- wykonanie tynków,  
- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
tynkowanych,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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- likwidację stanowiska roboczego. 

9.4. Montaż czap betonowych 

Cena wykonania obejmuje: 
– przygotowanie (w tym m.in.: dostarczenie materiałów i sprzętu),  
– montaż zbrojonej czapy betonowej,  
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu).  
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeŻej zaprawy (za pomocą 
penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.  
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.  
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności.  
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. 
PN-68/B-I0020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny. 
PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki. 

PN-65/B-14503 – Zaprawy. 
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

10.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 
z późn. zmianami).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1974, Nr 89, poz. 414).  

10.3. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  11 sierpnia  2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041 z późn. zmianami).  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 



Usługi Techniczne Zofia Czempkowska                                                                tel. 502-781-686                                                      
58-304  Wałbrzych   ul. 3 Maja 3/4                                                     e-mail:  czempkowskazofia@gmail.com 
 

 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 14” 

34/36 

 

 
 
 

ST-01.4 DOCIEPLENIE STROPU PIWNIC CPV 45261000-4 

CPV 45421146-9 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem dociepleniem stropu piwnic, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział 
w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 14”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dociepleniem stropu 
piwnic, tj.: 
- ocieplenie stropu piwnic wełną mineralną gr. 12 cm, 
- przykrycie izolacji stropem podwieszonym z podwójne płyty GKF gr 12,5 mm wykonanym na ruszcie 
metalowym (płyty wodo-ognioodporne), 
- osiatkowanie i otynkowanie izolacji tynkiem cementowo-wapiennym w pomieszczeniach nieużytkowych. 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Wszystkie materiały do docieplenia stropu piwnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2. Izolacja termiczna 

Przyjęto docieplenie wełną mineralną gr. 12 cm. W przypadku braku doprecyzowania parametrów w dokumentacji 
projektowej (w tym w audycie energetycznym) należy zastosować wełnę mineralną o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ= 0.032 W/m2*K. 

2.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Do obudowy izolacji należy zastosować płyty gipsowo kartonowe wodo-ognioodporne gr. 12,5 mm. 
Podstawowe wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych: 

— grubość: 12,5 mm, 
— powierzchnia: równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, 
— przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywaniu rwie się nie powodując 

odklejania od rdzenia, 
— wymiary i tolerancje [w mm]:  

- grubość: 12,5±0,5, 
- szerokość: 1200 (+0,0; -5,0), 
- długość: 2000-3000 (+0,0, -6,0), 

— kształt: różnica długości przekątnych ≤ 5,0, 
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— masa [kg] 1m2 płyty o grubości 12,5 mm – ok. 13, 
— wilgotność w %: ≤ 10, 
— nasiąkliwość w %: ≤ 10. 

 
3. SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wykonanie izolacji cieplnej stropu nad piwnicą 

Przed montażem sufitu podwieszonego należy rozplanować rozkład płyt na suficie, aby nie dopuścić do 
przesunięcia między rzędami otworów na poszczególnych płytach i uzyskać symetryczny rozkład otworów przy 
ścianach. Konstrukcję rusztu dwupoziomowego należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przyjętego 
systemu. Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków 
noniuszowych obrotowych lub prętowych z elementem rozprężnym obrotowych. Wieszaki powinny być 
mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych. Profile sufitowe nośne w konstrukcji dwupoziomowej 
oraz główne powinny być na obwodzie oparte na profilach przyściennych, mocowanych do ścian za pomocą 
stalowych łączników mechanicznych. Na warstwie płyt sufitowych należy ułożyć wełnę mineralną gr. 12 cm.  
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 
papierowej. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
W pomieszczeniach nieużytkowych płyty termoizolacyjne należy mocować bezpośrednio do stropu, osiatkować 
i otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Wykonanie izolacji cieplnej stropu nad piwnicą 

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy, sufitu) z dokumentacją projektową, 
- Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów/wyrobów z dokumentacją projektową, 
- Sprawdzenia poprawności wykonania robót, 
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ +/- 1 mm na długości 5 m, 
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt, 
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, 
- Kontroli materiału izolacyjnego (wełny mineralnej), 
- Sprawdzenie równości powierzchni płyt, 
- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt. 
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Jednostką obmiarową należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. 
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8.   ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór montażu konstrukcji  

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
-  sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków. 

8.2. Odbiór montażu izolacji  

- sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi 
w dokumentacji projektowej (np. współczynnik przewodzenia ciepła), 
- sprawdzenie rodzaju wełny, 
- sprawdzenie dokładności ułożenia, 
- sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania). 

8.3. Odbiór montażu płyt sufitowych 

- sprawdzenie typu zastosowanych płyt, 
- sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji, 
- sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu, 
- sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 
nieobłożonych kartonem, 
- sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów, 
- sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie, 
- sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace porządkowe. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 13964:2005 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań” 
PN-EN 14190:2005 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody 
badań" 


