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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU NADBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO 

 

ST 00.00.00 WARUNKI OGÓLNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

 

1.1.Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

NADBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZY UL DĄBROWSKIEGO 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

wykonanie nowych fundamentów i stóp fundamentowych pod klatkę schodową oraz wymurowanie 
ścian fundamentowych i wylanie na mokro słupów, 

 wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz zasypanie wykopów, 

uzupełnienie ścian nośnych i słupów na wysokość spodu projektowanego wieńca i podciągów, 

zazbrojenie i wylanie wieńców i podciągów oraz wykonanie stropu nad parterem, wylanie schodów i 
podestów na klatce schodowej, 

wykonanie murów 1-szego piętra, 

wykonanie stropodachu, 

wykonanie pokrycia dachu z obróbkami i odwodnieniami, 

zamontowanie stolarki okiennej, drzwiowej oraz zamurowanie otworów na ścianie południowej 
luksferami, 

wykonanie ścianek wewnętrznych, 

wykonanie tynków, 

wykonanie warstw posadzkowych, 

na elewacjach zewnętrznych wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian i położeniem faktur 
zewnętrznych, 

wewnątrz budynku wykonać prace wykończeniowe, 

zagospodarować teren wokół budynku. 
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1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych (roboty 

przygotowawcze): 

Rusztowania . 

Zabezpieczenie terenu – teren w obrębie wykonywanych prac powinien być odpowiednio 
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.  

Zabezpieczenie stolarki okiennej stykającej się z ociepleniem, przed zabrudzeniem. 

Warunki bezpieczeństwa pracy – podczas prowadzenia prac przestrzegać przepisów BHP. 

Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac łącznie z rozbiórką istniejącego ogrodzenia. 

 

1.4. Opis planowanych zmian 

Projektowana przebudowa  ma na celu powiększenie powierzchni użytkowej i dostosowanie do 
potrzeb wynikających z zarządzenia nieruchomościami i utrzymania tych nieruchomości we 
właściwym stanie technicznym. 

1.5.Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót musi bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym organizację robót budowlanych wraz 
z ich harmonogramem 

Inwestor przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Jednocześnie przekaże Wykonawcy 
wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne , przekaże dziennik budowy, 
dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy może być pobierana w uzgodnieniu z Inwestorem na 
zasadzie podlicznika z instalacji elektrycznej istniejącego obiektu - koszty energii elektrycznej ponosi 
wykonawca robót . 

Woda na potrzeby Wykonawcy może być pobierana w uzgodnieniu z Inwestorem na zasadzie 
podlicznika - koszty zużytej wody i ścieków ponosi wykonawca robót. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku PGKiM Sp.z o.o. i na sąsiednich działkach, 
w trakcie realizacji robót w obszarze terenu budowy i w zasięgu oddziaływania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren budowy, a w szczególności: 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego do wykonania robót budowlanych, 

- zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 
robotach, 

- urządzić dla pracowników zaplecze sanitarne i socjalne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
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1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca musi przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej. 
Jednocześnie musi on wykonać szczegółowe oznaczenia instalacji i urządzeń oraz zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniem. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich 

 

1.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Kierownik budowy musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ. 

Zakaz wstępu na teren budowy i rusztowania dla osób trzecich, poprzez oznakowania terenu budowy i 
jego ogrodzenia. 

Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni dozór terenu budowy. 

 

1.9. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót zależne od zakresu robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262520-2 Roboty murowe 
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45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty    

45261320-3 Rynny wiszące i rury spustowe 

 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 45442100-8 Roboty malarskie  

45410000-4 Tynkowanie 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej   

45321000-3 Izolacja cieplna 

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych     

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
45262120-8  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

30231310-3 Wyświetlacze płaskie 

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

 
 
 

1.10. Określenie podstawowe , zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym; 

budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

budynek - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem , 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
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roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

pozwolenie na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów; 

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 

aprobata techniczna - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; 

właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego; 

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

kierownik budowy - osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, 

wyznaczona i upoważniona do kierowania robotami i budową, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 
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rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru; 

materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

odpowiednia zgodno ść - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej; 

przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych; 

część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji; 

ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i 

aprobatach technicznych; 

certyfikat zgodno ści - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN ) 

inspektor nadzoru (in żynier) - uprawniona osoba powołana przez Zamawiającego do 

działania jako Inspektor nadzoru 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
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Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust.1 ustawy 
"Prawo budowlane", dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków 

dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Przechowywanie, transport, składowanie i kontrola jakości wyrobów budowlanych zgodnie z 
wytycznymi WTW i ORB tom 1, część 1 rozdział 2 wydawnictwo Arkady 1990 rok. Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wszystkie materiały, wyroby budowlane, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane 
lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać 
warunki art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i posiadać właściwości użytkowe umożliwiające spełnienie 
wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy „Prawo budowlane”. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczna przewidują wariantowe stosowanie materiałów w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
proponowanym zamiennym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z projektantem (autorem 
projektu) oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany 
bez jego zgody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne techniczne i 
bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w projekcie 
budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, PN . 

Wykonawca musi posiadać stosowane i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu i 
poszczególnych maszyn budowlanych. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca musi używać tylko takich środków transportu poziomego i pionowego, które nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów elementów i urządzeń. 

Środki transportu powinny każdorazowo posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 
przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdu. 
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Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę robót muszą być sprawne technicznie i 
bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich. 

Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. 

Szczegółowe warunki techniczne określono w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” tzw. „WTW i ORB” oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN, 

Roboty budowlane należy prowadzić pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy, 

Wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiały i wyroby budowlane powinny mieć aktualne 
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu wszystkich robót do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki należy pobierać losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach. 
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6.5. Dokumentacja budowy. 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. Jednocześnie 
wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, jej przechowywania i 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

6.6. Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z : 

zawartą umową, 

dokumentacją budowlaną, 

niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

wiedzą i sztuką budowlaną. 

6.7. Bieżącą kontrolę robót prowadzić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z 
Zamawiającym. 

Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo żądać od Wykonawcy robót wszelkich dokumentów  
potwierdzających jakość dostarczonych materiałów i wyrobów budowlanych na teren budowy oraz 
stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w każdej chwili przed odbiorem 
częściowym i końcowym. 

6.8. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy: 

Pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne 
oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym ( 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami). 

 

6.9. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać : 

Zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych”(WTW i ORB) opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB – Ośrodek Informacji 
Naukowo – Technicznej 02 – 656 Warszawa, ul. Ksawerów 21 w 2004 roku. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. 
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Objętości będą wyliczone w [m3]. 

Powierzchnie będą wyliczone w [m2]. 

Sprzęt i urządzenia w [szt.]. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kilogramach lub tonach. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku jeśli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ważne 
świadectwo. 

7.4.Czas prowadzenia pomiarów. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 

 

7.5.Podstawą określającą zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych:  

Są katalogi nakładów rzeczowych zawierające w poszczególnych rozdziałach szczegółowe zasady 
przedmiarowania oraz warunki specjalne dla wszystkich robót budowlanych. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1.Będą występować następujące rodzaje odbiorów robót : 

Odbiór częściowy lub etapowy 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

8.2.Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 

8.2.1.Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub 

zanikających) prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po 
zakończeniu etapu robót i dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz 
potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora robót Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy: protokoły odbiorów 
technicznych i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i wyroby budowlane, 
dokumentację powykonawczą etapu obiektu (robót) wraz z niniejszymi ewentualnymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
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Dziennik budowy. 

Protokoły badań i sprawdzeń. 

Podstawą formalną odbioru częściowego jest harmonogram rzeczowy podpisany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  

8.2. 2.Odbiór końcowy 

Prowadzi Zamawiający przy udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 

Kierownika budowy i Wykonawcy robót za pośrednictwem osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. Przeprowadza się go w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 

Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorczych jest spełnienie następujących warunków: 

kompleksowe zakończenie robót objętych Umową, 

pisemne zgłoszenie zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia robót objętych Umową, 

zgłoszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy, 

przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych: 

oryginał dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wszystkich 
branż gotowości obiektu do odbioru końcowego 

oświadczenie kierownika budowy: 

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania – ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

protokoły badań i sprawdzeń wraz z ich zestawieniem, 

umocowanej prawnie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych jw. Zamawiający sprawdza ich poprawność i 
kompletność. W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie 
Zamawiającego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiającego poprawnego kompletu 
dokumentów odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych. Data 
rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu potwierdzającego 
gotowość do odbioru ze strony Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Z czynności odbioru końcowego 
Zamawiający spisuje Protokół Odbioru Końcowego Obiektu, którego integralną część stanowią 
dokumenty odbiorowe jw. Kopia Protokołu Odbioru Końcowego (bez załączników) zostanie 
przekazana Wykonawcy. Podpisany przez uczestników odbioru protokół odbioru końcowego obiektu 
stanowi podstawę do: 

a/ wystawienia faktury  przez Wykonawcę robót, 
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b/ uruchomienia płatności umownej przez Zamawiającego, tylko w przypadku bezusterkowego odbioru 
przedmiotu umowy, 

c/ w dniu odbioru końcowego obiektu rozpoczyna bieg okres rękojmi  i gwarancji za wady przedmiotu 
umowy. 

8.2.3. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi” 

8.2.4. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/ oraz przy odbiorze po okresie rękojmi 
oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.3. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej, umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu. 

8.4. Dokumentacja do odbioru robót obiektu budowlanego. 

Do odbioru robót obiektu Wykonawca jest obowiązany przygotować wszystkie 

odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.2. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności są zapisy zawarte w umowie. 

Podstawą płatności może być: 

- rozliczenie kosztorysowe: 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
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wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

- rozliczenie ryczałtowe: 

Podstawą płatności przy rozliczeniu ryczałtowym  jest cena ofertowa i zapisy w umowie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

SST 01.00.00   

Kody CPV : 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych na budynku 

usługowym ul. Dąbrowskiego. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. robót rozbiórkowych. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są w SST 00.00.00 oraz zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Zakres robót wyburzeniowych: 

• Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej. 

• Demontaż rynien z hakami i obróbek blacharskich. 

• Zerwanie wszystkich warstw papy. 

• Skucie wylewki betonowej, płyty stropowej oraz innych elementów betonowych i żelbetowych 
stropodachu. 

• Wyburzenie podciągów. 

• Wyburzenie ścian wewnętrznych 

• Wyburzenie 4 słupów (będących w elewacji północnej) łącznie ze stopami fundamentowymi oraz 
ściany wypełniające, które są między tymi słupami oraz poza tymi słupami na szerokość zasięgu 
nowych stóp fundamentowych. 

• Skucie ścian zewnętrznych oraz jednego słupa na wysokość spodu wieńca stropu nad parterem. 
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• Skucie tynków z pozostawionych ścian zewnętrznych, 

• Wykucie bruzd pod nadproża (stalowe belki kształtowniki) i osadzenie stalowych belek 
nadprożowych. 

• Wykucie w pozostawionych ścianach otwory na okna i naświetla z luksferów. 

• Skucie tynków z pozostawionych ścian. 

• Rozebranie trylinki z terenu działki i ścianek ogrodzenia a ogrodzenie rozebrać.  

• Skucie warstw posadzkowych w miejscu wykopów pod nowe stopy fundamentowe i ławy 
fundamentowe. 

• Wykucie bruzd (na głębokość planowanego docieplenia) w fundamentach pod kominy (będących 
na sąsiedniej działce) przy elewacji południowej. 

3. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, gruz betonowy i żelbetowy, papa, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, rynny z 
blachy ocynkowanej, drut zbrojeniowy, stolarka okienna i drzwiowa.  

4. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, elektryczne młoty  udarowe, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, 
szlifierki do cięcia betonu, rynna do zrzucania gruzu, rusztowania, wyciąg, koparka.  

5. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne”. 

Samochód wywrotka, koparko-ładowarka.  

6. Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy robotach rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP, zwłaszcza że roboty rozbiórkowe będą wykonywane na wysokości i dlatego należy 
stosować i wykonać stosowne zabezpieczenia.  

7. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne”. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

 

8. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne”. 

 

9. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne” 
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.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeśli wszystkie roboty rozbiórkowe zostaną wykonane, materiały z rozbiórki wywiezione a teren 

uporządkowany. 

 

10. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne”. 

 

Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

 

SST 02.00.00   

Kody CPV:  

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 

1. Przedmiot 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   

konstrukcji żelbetowych i stalowych oraz w zakresie wzmacniania murów na 

wszystkich etapach nadbudowy budynku użytkowego. Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.4.2. Zakres robót 
· Wykonanie stóp fundamentowych pod trzy słupy żelbetowe oraz żelbetowych ław 

fundamentowych pod mury klatki schodowej. 

· Wykonanie żelbetowych słupów, 

· Wykonanie żelbetowych konstrukcji schodów wylewanych na mokro. 

· Wykonanie żelbetowych podciągów i wieńców wylewanych na mokro. 

· Zamontowanie prefabrykowanych nadproży. 

· Zamontowanie prefabrykowanych kanałowych płyt stropowych. 

3. Materiały 

· Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcyjnych należy 

bezwzględnie stosować zgodnie z projektem, w szczególności dotyczy to klasy 

betonu (beton z betoniarni a jedynie betony uzupełniające można wykonać w 

warunkach prymitywnych), rodzaju stali zbrojeniowej czy płyt stropowych. 

Pomocnicze materiały to: deski (płyty szalunkowe, stemple, krawędziaki. 

4. Sprzęt 

Nożyce do stali, giętarka, wiadra, kielnie murarskie, poziomice, betoniarka elektryczna, 

spawarki, wciągniki, żuraw samojezdny, wibrator wgłębny, młotki.  

 

5. Transport 

Samochód do transportu betonu (gruszka) z pompą do betonu, samochód ciężarowy, 

dźwig pionowy, transport ręczny 
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6. Wykonanie robót 

Nowe elementy konstrukcji stalowej i żelbetowej, poprzedzone wcześniejszymi 

wyburzeniami należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, zabezpieczeniami i 

zachowaniem elementów do ponownego zainstalowania. Prace kontynuować w 

koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi.   

 
7. Kontrola jako ści 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, zbrojenia, 

zaszalowania, przekrojów elementów konstrukcyjnych, bruzd, przewiązek, mocowań w 

trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i 

elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.  

 

8. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne”. 

 

9. Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 

 

10. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne”. 

 

11. Przepisy zwi ązane 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE I IZOLACYJNE 

 

SST 03.00.00   

Kody CPV : 

45262520-2 Roboty murowe 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 

 
 

1. Przedmiot 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murowych przy realizacji nadbudowy budynku usługowo. Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót. 

 

2. Zakres robót 
Wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 12 i 24 cm na 

zaprawie cementowej z wyrównaniem powierzchni ścian gładzią cementową  

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych stóp i ław fundamentowych, ścian 

fundamentowych oraz pod nowe ściany i ścianki parteru   

Na parterze zamurowanie niektórych otworów drzwiowych, okiennych oraz 

uzupełnienie ścian zewnętrznych przy nowych słupach gr. 30 i 24 cm z bloczków z 

betonu komórkowego na spoiny cienkie 1-3 mm z użycie zaprawy klejowej. 

Zwrócić uwagę na właściwe połączenie nowego muru ze starym (strzępie lub pręty 

ze stali żebrowanej ø10 w co 40cm odpowiednio zamocowane w ścianach) 

Wymurowanie ścian zewnętrznych gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego 

na spoiny cienkie 1-3 mm z użycie zaprawy klejowej,  

Wykonanie nowych kominów wentylacyjnych z ceramicznych pustaków 

kominowych, które ponad dachem obmurowanych cegłą pełną na płask. Otwory 

wylotowe na przestrzał. Kominy zwieńczone czapkami kominowymi. Pomurowanie 

ścianek działowych gr. 11.5cm z bloczków z betonu komórkowego na spoiny 

cienkie 1-3 mm z użycie zaprawy klejowej. 
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Pomurowanie ścianek attykowych gr. 20cm z bloczków z betonu komórkowego na 

spoiny cienkie 1-3 mm z użycie zaprawy klejowej zwieńczone wylewką betonową. 

Uzupełnienia ubytków w obrębie istniejących ścian - ujawnione w trakcie odbijania 

tynków i w trakcie wykonywania robót konstrukcyjnych i renowacyjnych.  

Osadzenie nowych nadproży drzwiowych i okiennych oraz wykonanie otworów 

wentylacji nawiewnej w ścianach zewnętrznych i osadzenie kratek wentylacyjnych. 

Zamurowanie otworów naświetlających w ścianie południowej podwójnymi 

ściankami z pustaków szklanych (luksferów). 

Licowanie niektórych ścian zewnętrznych cegłą klinkierową gr 12 cm na gotową 

zaprawę murarską do klinkieru. Dodatkowo wykonać łączenie ścinki licowej z 

murem łącznikami ze stali ocynkowanej ø4 w ilości 4 szt/m2. 

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz zabudowy 

fasadowej i wewnętrznych ścianek szklanych wyszczególnionych w zestawieniu 

stolarki. 

·  
 

3.  Materiały 

Cegła ceramiczna pełna kl. 15, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, 

cegła klinkierowa licowa, bloczki gazobetonowe YTONG wysokości 20 cm i szerokości 

7,5, 10, 11,5, 20, 24 i 30 cm., pustaki szklane (luksfery) bloczki betonowe, ceramiczne 

pustaki kominowe, zaprawa do bloczków gazobetonowych YTONG, kratki 

wentylacyjne, prefabrykowane nadproża L-19, stolarka okienna i drzwiowa oraz 

zabudowy wg. zestawienia stolarki, daszek nad wejście do budynku ze szkła 

hartowanego, papa podkładowa FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS, 

podkład gruntujący pod hydroizolację: SIPLAST PRIMER  SZYBKI GRUNT SBS, 

hydroizilacja pionowa: Siplast FUNDAMENT  SZYBKA IZOLACJA SBS. 

  

4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i 

murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, 

wiadra 

 

5. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, 

dźwig pionowy lub wciągarka ręczna, betoniarka. 

 

6. Wykonanie robót 
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Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, instrukcjami użycia poszczególnych materiałów i  
sztuką budowlaną. 

7. Kontrola jako ści 

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać 

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z odnośnymi normami.. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych 

do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne).  

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów, 

sprawdzenie wykonania nadproży.  

8. Jednostka obmiaru 

(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość prefabrykatów,  

 

9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 

10. Podstawa płatno ści 

Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne”. 

 

 

11. Przepisy zwi ązane 

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE 

SST 04.00.00 

Kody CPV : 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45442100-8 Roboty malarskie 

45410000-4 Tynkowanie 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz 

dekarskich w zakresie zadania nadbudowy budynku usługowego.  Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót wymienionych w pkt. 2. 

2. Zakres

Zakres robót objętych S.S.T. obejmuje: 

· przyklejenie klinów styropianowych ze styropianu SPS 100 oklejanych papą (SST

06.00.00) 

· montaż wyłazu dachowego,rur spustowych, montaż spustów attykowych,

zamontowanie płyt OSB na ścianki , wykonanie obróbek ścianek attykowych 

od góry i z boku i daszków kominów, montaż parapetów okiennych,  

· wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej

· obróbki kominów i ścianek attykowych przy użyciu klinów styropianowych

laminowanych, papy wierzchniego krycia i blaszanych listew dociskowych 

montowanych do kominów kołkami szybkiego montażu. Podobnie obrobić 

ścianki attykowe. 

3. Materiały

Blacha powlekana do obróbek blacharskich, kołki szybkiego montażu, papa 

podkładowa EXTRADACH PF PYE PV 200 S5 i papa wierzchniego krycia Icopal - 

Szybki Syntan SBS Extra Wentylacja Top 5,2  firmy ICOPAL (Izolacja S.A. Zduńska 

Wola) o grubości 5,2 mm, kominki wentylacyjne papy, wpusty attykowe, rury spustowe, 

płyty OSB 22 mm, kliny laminowane, blaszane listwy dociskowe. 

4. Sprzęt
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Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 

poziomice, piony, łaty, drabiny, palnik na gaz propan-butan 

 

5. Transport 

Samochodowy i ręczny 

 

6. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, instrukcjami użycia poszczególnych materiałów i  
sztuką budowlaną. 

 

7. Kontrola jako ści 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, 

poziomów i pionów, estetyki wykonania 

 
8 Jednostka obmiaru 

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 

systemowych)  
 

9. Odbiór 
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy 

i kontroli z dokumentacją projektową 

 

10. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne”. 

 

11. Przepisy zwi ązane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe 

blachy cynkowo-tytanowej  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE 

SST 05.00.00. 

Roboty malarskie wg klasyfikacji  CPV 45442100-8 

Roboty tynkarskie i malarskie  CPV 45324000-4 

 

1. Roboty tynkarskie i malarskie 

 

1. Przedmiot 

 Przedmiotem SST 05.00.00.. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 
oraz malarskich elewacyjnych. SST 05.00.00. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt. 2 

 

 2. Zakres 

2.1.Tynki zewnętrzne 

- przygotowanie podłoża poprzez skucie starego tynku zewnętrznego na pozostawionych ścianach i 
filarach, 
- wykonać szlachty cementowe na ścianach fundamentowych, 
- zagruntować podłoże, 
- wykonać nowe tynki wyrównujące kat II na starych murach pod ocieplenie oraz pouzupełnianie 
tynków na starych murach i filarach, 
- wykonanie tynków cem-wap. kat III na kominach powyżej dachu i ściankach attykowych od strony 
dachu 
2.2. Tynki wewnętrzne 
- skucie tynków na pozostawionych ścianach, 
- zagruntowanie nowych i starych ścian, 
- wykonanie tynków cem-wap na klatce schodowej oraz dwukrotne położenie gładzi szpachlowej 
- na pozostałe ściany położyć płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm z ty, że w pomieszczeniach gdzie 
przewidziane jest okładanie ścian płytkami należy stosować zielone płyty regipsowe, 
- na sufitu należy położyć dwukrotnie gładź gipsową po przyklejeniu na styki płyt, szerokiej taśmy 
zbrojącej z włókna szklanego, a jedynie w pomieszczeniach gdzie wysokość pomieszczeń 2,5m 
zamontować sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych gr, 12,5 mm na stelażu metalowym 
- malowanie: dwukrotnie farbami silikonowymi po zagruntowaniu podłoża ścian i sufitów, 
- na korytarzach i klatce schodowej dodatkowo pomalować lamperie poprzez lakierowanie ścian 
wcześniej pomalowanych farbą silikonową, 
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- w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i narażonych na zabrudzenie i wilgoć należy ściany 
obłożyć płytkami. 
 

 

 3. Materiały 

ATLAS UNI – GRUNT  do gruntowania podłoża. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane 
fabrycznie (ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS). Gotowa masa szpachlowa ATLAS REKORD. Farba 
elewacyjna silikonowa AKRYL N i grunt pod farby silikonowe ATLAS AKRYL NX. Lakier na lamperie. 
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 zwykłe, klej gipsowy, płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 zwykłe 
impregnowane, akcesoria stelażu metalowego do sufitów podwieszonych, taśma antyrysowa, gips 
szpachlowy, narożniki aluminiowe z siatką. Płytki ceramiczne, klej do płytek ceramicznych ATLAS 
INTER, zaprawa do fugowania ATLAS, narożniki do płytek, silikon. 

4. Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 

 

5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, a na placu budowy transport ręczny. 

 

6. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, instrukcjami użycia poszczególnych materiałów i  
sztuką budowlaną. 

 

7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- sprawdzenie jakie zostały zastosowane materiały pod względem jakościowym i ilościowym, 
- każda warstwa ulegająca zakryciu wymaga zgłoszenia i odbioru 
- sprawdzenie jakości wykonanych tynków 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 

 

8. Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
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9. Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim 

 

10. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową i  zapisami w SST.00.00.00 

 

11. Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

Instrukcje i certyfikaty producenta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY OCIEPLENIOWE 

 
SST 06.00.00 

Kody CPV:  
45321000-3 Izolacja cieplna 
  

 
1. WSTĘP 

 
Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru termorenowacji ścian budynku usługowego w Turku ul. Dąbrowskiego w zakresie 
ocieplenia zewnętrznych przegród budowlanych. 
 
Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2. 
 

2. ZAKRES ROBÓT 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robót związanych z ociepleniem 
zewnętrznych przegród budowlanych 
 
Określenia podstawowe. 
Zewnętrzna przegroda budowlana –  przegroda oddzielająca pomieszczenie w budynku od powietrza 
zewnętrznego. 
 
Termorenowacja – ogół prac budowlanych powodujących zmniejszenie strat ciepła przenikających 
przez zewnętrzne przegrody budowlane. Efekt taki uzyskuje się poprzez wymianę starej stolarki 
okiennej i drzwiowej na nową oraz obłożenie przegród zewnętrznych warstwą materiału 
termoizolacyjnego, np. styropian, wełna mineralna itp. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST 00.00.00. – „Wymagania ogólne” . 
Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszą być zgodne z  aprobatą 
techniczną, posiadać wymagane certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z polską normą. 
Docieplenie budynków oraz kolorystykę elewacji opracowano wg systemu ATLAS STOPTER . 
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu docieplenia np. STO, WEBER TERRANOVA, CERESIT, 
DEKORAL, lub innego  systemu posiadającego wymagane certyfikaty dla całego systemu z 
zachowaniem kolorystyki przedstawionej i nie gorszych materiałów od zaproponowanego. 
Zamawiający musi wykazać że materiały, które zamierza zastosować nie są gorszej jakości ( skład, 
dane techniczne, gwarancja producenta, wiarygodne opinie, itp.). 

Warunki atmosferyczne. 

Roboty ociepleniowe można prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze nie 
niższej niż 5ºC i nie wyższej niż 25ºC. Prace nie można wykonywać przy bezpośrednim działaniu 
słońca. Najwłaściwsze jest prowadzenie prac na osłoniętych (siatką, folią) od deszczu i słońca 
rusztowaniach stacjonarnych dających znacznie większy front robót. 

 
3. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Izolacja cieplna z wyprawami tynkarskimi musi być w systemie ATLAS STOPER lub równoważnym.  
 
Materiały do wykonania ocieplenia 
 
Szybkoschn ąca  zaprawa gruntuj ąca ATLAS UNI-GRUNT   

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoże, poprawia warunki wiązania zapraw, zapobiega 
nadmiernemu „odciąganiu” wody z nakładanej na podłoże warstwy, ujednolica chłonność całej 
gruntowanej powierzchni.                                                                                                        
Właściwości: Posiada krótki czas schnięcia – ok. 2 godziny, przepuszcza parę wodną 

Płyty styropianowe : 

a) ocieplenie ścian powyżej terenu 

 -odmiany EPS 70 lub EPS 100 według PN-B-20132:2004: 

- gr.12 cm i 20cm 

- wielkość płyty 100 cm x 50 cm 

- odmiana samogasnąca 

- struktura styropianu zwarta 

- trudno zapalna 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni większą niż 8 N/m2 

- krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez uszczerbków i uszkodzeń 

Bloki styropianu przed przycięciem powinny być sezonowane 2-6 tygodni 

b) styropian ekstradowany ODMIANY 100 gr. 10 cm do ociepleń poniżej terenu przyklejany do ścian 
Siplast KLEJ SZYBKI STYK SBS  obłożony od zewnątrz folią kubełkową 

c) kliny styropianowe (profilujące spadki)  SPS 100 oklejanych papą (na ocieplenie i wyprofilowanie 
dachu zaprojektowane i wykonane na zamówienie), przyklejane do płyt stropowych zaprawą klejącą 
do styropianu K-20 

Zaprawa klej ąca pod styropian i sposób nakładania kleju: 

- mineralna zaprawa klejąca systemowa  K-20 lub równoważna 

- przyczepność do betonu min 0.6 MPa 

- przyczepność do styropianu min 0,1 MPa 

- przymocowanie do podłoża mineralną zaprawą płyt termoizolacyjnych, uzyskaną przez wymieszanie 
wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodą zarobową / dokładne parametry określono w 
aprobacie technicznej/ 
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- nakładanie kleju metoda punktowo – pasową tj. zaprawę nakładamy jako pas klejący 3-4 cm wzdłuż 
krawędzi płyty. Dodatkowo należy nałożyć na powierzchnię wewnętrzną sześć punktów klejących o 
średnicy ok. 10 cm. 

Łączniki mechaniczne  – kołki i sposób kołkowania: 

a) ocieplenie wykończone tynkiem strukturalnym: 

- zastosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym, wbijany, średnica 10mm 

- głębokość osadzenia w murze min. 50 mm, 

- ilość łączników 4 / m2  

b) ocieplenie oklejane płytkami klinkierowymi firmy Röben: 

- łączniki z trzpieniem stalowym 

- głębokość osadzenia w murze min. 50 mm, 

- ilość łączników 4 / m2 

c) ocieplenie poziome wysunięcia nad oknami piętra: 

 - łączniki z trzpieniem stalowym  

- głębokość osadzenia w murze min. 50 mm, 

- ilość łączników 4 / m2 

 

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe: 

- mineralna zaprawa klejąca K-20 do cienkowarstwowego /3-5 mm/ zbrojenia systemów ociepleń 
(zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobową), 

- po upływie 24h od założenia płyt termoizolacyjnych nakłada się zaprawę klejącą K-20 i rozprowadza 
ją pacą zębatą 10x12mm, tworząc łożysko grzebieniowe. Szerokość obrabianej powierzchni wynosi 
ok. 120cm. Tkaninę zbrojeniową należy założyć po bokach z zapasem po ok. 10cm względnie 
przeciągając ją poza krawędzie okien lub narożników, 

Siatka zbrojeniowa: 

- siatka z włókna szklanego zatopiona w kąpieli akrylowej 

- gramatura siatki – min. 155 g/m2,  

- wymiary oczek max 3,5x3,5 mm 

- zużycie 1,1 m2/m2. 

Podkładowa masa tynkarska – ATLAS SILIKON ANX  

Tynk nawierzchniowy  w kolorach zgodnych z kolorystyką w projekcie: 
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- cienkowarstwowy tynk silikonowy ATLAS SILIKON N  gr 2mm, 

Bezwzględnie stosować się do kolorystyki w projekcie, a przed zakupem powyższych materiałów 
należy uzgodnić materiał z Inspektorem nadzoru. 

 Materiały zespolonych systemów ocieplających są tak dobierane, aby zapewniły optymalną 
funkcjonalność i wytrzymałość. Ocieplanie, ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, 
przyczepność do podłoża, wzajemna przyczepność poszczególnych warstw, jak również optymalne 
własności obróbki są gwarantowane tylko wtedy, jeżeli używa się wyłącznie materiałów ATLAS 
STOPTER i stosuje się je zgodnie z wszelkimi zaleceniami i przepisami zawartymi w niniejszym opisie 
technicznym. Nie dopuszcza się mieszania stosowanych materiałów wytwarzanych przez różnych 
producentów. 

Płytki ceramiczne mocowane na klej i fugowane. 

 
Dodatkowa siatka, naro żniki, okapniki i profile dylatacyjne przyokienne 
- warstwa szpachlowa wzmocniona dodatkową siatką z włókna szklanego ( do wysokości 3 m ), 

- narożniki wzmocnić profilami wykończeniowymi oklejanymi siatką. 

- na krawędziach nadproży i na uskoku przy dachu zastosować okapniki 

- przy oknach zamontować profile przyokienne 

 
Składowanie materiałów 
Płyty styropianowe: 
Płyty styropianowe powinny być przechowywane w paczkach na równym podłożu. Miejsce 
składowania płyt styropianowych powinno być tak zlokalizowane aby uniemożliwić uszkodzenie 
mechaniczne płyt tzn. z dala od urządzeń mechanicznych i dróg dostawczych. 
Zaprawa klejowa do płyt styropianowych, mieszanka tynkowa akrylowa, emulsja gruntująca, gips 
szpachlowy: 
Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntująca oraz gips powinny być składowane w 
magazynach zamkniętych – zaprawa klejowa i gips w workach, a mieszanka tynkowa i emulsja 
gruntująca w wiadrach.  
Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa oraz gips powinny być bezwzględnie odizolowane od wilgoci. 
 

4. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 
Sprzęt do robót przygotowawczych i montażowych. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania robót 
termorenowacyjnych. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 

5. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
Transport płyt styropianowych 
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Paczki z płytami styropianowymi powinny być przewożone krytymi środkami transportu ułożone 
warstwami obok siebie. Paczki z płytami styropianowymi podczas transportu nie powinny się stykać z 
przedmiotami mogącymi spowodować ich uszkodzenie mechaniczne. Podczas przeładunku nie należy 
paczek rzucać. 
 
Transport zaprawy klejowej do płyt styropianowych, mieszanki tynkowej, emulsji gruntującej, gipsu 
szpachlowego. 
Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntująca oraz gips szpachlowy powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu chroniącymi materiały przed wilgocią. W czasie transportu 
nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST 00.00.00. Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
Roboty przygotowawcze. 
Podłoże powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocno oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych 
podłoże należy zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT (ATLAS UNI – GRUNT produkowany jest 
jako emulsja do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, 
dopuszczalne jest rozcieńczanie w proporcji 1:1 ale tylko w przypadku dwukrotnego malowania jako 
grunt przed drugą warstwą, która nie może być rozcieńczona. W naszym przypadku należy gruntować 
jednokrotnie emulsją gruntującą bez rozcieńczania nanoszoną na podłoże pędzlem lub wałkiem). 
Większe nierówności  i wgłębienia należy wyrównać  ZAPRAWĄ WYRÓWNAWCZĄ lub ZAPRAWĄ 
TYNKARSKĄ ATLAS.  

Przyklejenie płyt termoizolacyjnych. 

Zaprawę klejącą można przygotować zarówno ręcznie jak i maszynowo. 

Nakładanie kleju: 

Nakładanie kleju można wykonywać dwoma metodami w zależności od stanu podłoża: 

Metoda punktowo-pasowa: 

W przypadku dużych nierówności podłoża (< 20 mm ) zaprawę klejącą nakłada się jako pas klejący o 
szer. Ok. 3—4 cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo wykonujemy nią 6 punktów klejących o średnicy 
ok. 10 cm na wewnętrznej powierzchni płyty. Metoda łoża- grzebieniowego: W przypadku równego 
podłoża zaprawę klejącą wprasować szpachlą cienką warstwą w całą powierzchnię płyty styropianu i 
na zakończenie przeciągnąć całopowierzchniowo przy pomocy packi zębatej 10x10 mm. Płytę 
termoizolacyjna ze styropianu następnie należy docisnąć do ściany i lekko przesunąć w celu zerwania 
ewentualnie już stężałej masy. Płyty układa się na powierzchniach i narożnikach budynku mijankowo/ 
na przemian/ od dołu do góry. Płyty silnie dociskamy deską drewnianą i sprawdzamy łatą na bieżąco 
płaskość powierzchni. Płyty muszą przywierać przynajmniej na 40% powierzchni klejącej do podłoża. 
Krawędź płyty musi być całkowicie przyklejona , dlatego też należy stale kontrolować prawidłowość 
klejenia. Uwaga : klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt Płyty termoizolacyjne ze 
styropianu przycina specjalne urządzenie z rozgrzaną struną lub uniwersalna piła o drobnych zębach. 

Kołkowanie płyt termoizolacyjnych. 
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Wymagane jest stosowanie łączników mechanicznych. Kołki mocuje się w ścianie przez przewiercone 
otwory w płycie termoizolacyjnej a następnie wkręca (wbija) się z tworzywa. Podczas wprowadzania 
kołków należy zawsze uważać na to , by kołek nie wystawał ponad powierzchnię płyty. Należy unikać 
zbyt głębokiego osadzenia kołków , aby przy zbrojeniu nie pojawiła się w tym miejscu warstwa kleju o 
istotnie innej grubości niż na pozostałej części fasady. Długość kotwienia min. 5 cm w stabilnym 
podłożu. W przypadku podłoża cegły ceramicznej / szczelinówki / przyjmuje się kołki wkręcane o 
grubości min 8 mm , średnica talerzyka plastikowego 60 mm o koniecznej długości kotwienia 100 mm 
w podłożu nośnym.  

Należy zastosować kołki o na długości 180 mm przy stabilnym podłożu. 

Rozmieszczenie kołków: 

- na płaszczyznach ok. 4 kołki/m2 

Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi budynku max.10 cm. 

Elewacyjne profile ociepleniowe . 

Ogólne zasady montażu profili wykończeniowych i wzmocnienie siatką przy narożnikach otworów:  

Profile wykończeniowe montuje się po zamocowaniu warstwy termoizolacji, przed lub w trakcie 
wykonywania warstwy zbrojonej systemu. Wzdłuż krawędzi na której będzie montowany profil należy 
nałożyć zaprawę klejącą ATLAS STOPTER K-20. Profil należy przyłożyć do krawędzi zatapiając jego 
siatkę zbrojącą, tak aby nie była ona widoczna. Po wyschnięciu kleju można przystąpić do 
wykonywania warstwy zbrojonej systemu na całej powierzchni elewacji, tak aby siatka zbrojąca 
systemu w całości pokrywała siatkę profilu wykończeniowego. Profile wykończeniowe należy 
przycinać za pomocą nożyc do pracy z listwami PVC. Prostopadłe odcinki należy łączyć przycinając 
końce pod kątem 45 stopni i wypełniając kitem silikonowym. 

Profil narożnikowy: Montować na pozostałych wszelkiego rodzaju krawędziach, które w trakcie 
użytkowania elewacji będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, takie jak Ościeża, narożniki 
budynku, zakończenia ocieplenia itp. 

Profil dylatacyjny przyokienny: Profile przyokienne montuje się pomiędzy stolarką a warstwami 
wykończeniowymi sytemu ociepleń. Profil przyokienny posiada taśmę poliuretanową, która spękania i 
uszkodzenia tynku, wynikające z różnej rozszerzalności termicznej ościeżnic i tynku. 

Układanie siatki zbrojącej: Zbrojenie przy narożnikach okien i otworów. Powyżej i poniżej krawędzi 
otworów np. okien i drzwi , wklejamy najpierw w zbrojenie kawałek tkaniny z włókna szklanego o wym. 
30x 30 cm. 

Zbrojenie cienkowarstwow ą zapraw ą klej ącą. 

Zmieszać zaprawę klejącą z wodą w odpowiedniej proporcji. Najwcześniej po upływie 24 godzin od 
nałożenia płyt termoizolacyjnych nakłada się zaprawę klejącą rozprowadzając pacą zębatą 10x 12 
mm, tworząc łożysko grzebieniowe. Szerokość obrabianej powierzchni wynosi ok.120 cm. W celu 
uzyskania równomiernej grubości warstwy należy tak rozprowadzić zaprawę klejącą , aby powstała 
warstwa łoża grzebieniowego zgodna z profilem packi. W dolnej części budynku parteru i części 
szczególnie narażonych na uderzenia przed wykonaniem dalszego zbrojenia należy przykleić na 
wykonane łoże siatkę tzw. pancerną. Tkaniną układa się pasmami i wciska przy pomocy rakli w 
warstwę łoża ,przy czym wyciskana poprzez tkaniną zaprawę należy wyrównać i ściągnąć na gładko. 
Siatka musi być całkowicie zatopiona w górnej strefie warstwy zbrojącej i nie może być już widoczna. 
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Tkaninę zbrojącą należy założyć po bokach z zapasem ok. 10 cm względnie przeciągnąć ją poza 
krawędzie okien lub narożników. Przy wykańczaniu cokołów tkaninę zbrojącą obcina się nożem przy 
dolnej krawędzi profilu cokołu. 

 Tynk nawierzchniowy 

Po dokładnym przeschnięciu warstwy zbrojenia , najwcześniej jednak po 48 godzinach można 
nakładać wierzchnią warstwę elewacji. 

Podkładowa masa tynkarska ATLAS SILKON ANX – gruntuje podłoże pod silikonowe tynki 
cienkowarstwowe ATLAS SILIKON. 

ATLAS SILIKON N będzie stanowiło ochronne i dekoracyjne wykończenie elewacji. Tynk dostarczany 
jest w postaci gotowej masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. 
Bezpośrednio przed użyciem masę należy wymieszać. Masę nakładać na podłoże w postaci warstwy 
o grubości kruszywa (2 mm), przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar należy ściągnąć do 
wiadra i ponownie przemieszać. Świeżo naniesioną masę należy zafakturować przy pomocy pacy z 
tworzywa sztucznego. Efekt baranka (tynk N) uzyskuje się przez zacieranie masy ruchami okrężnymi. 

Licowanie płytkami klinkierowymi firmy Röben: (6,5x25) 

Licowanie ściank ą z cegieł klinkierowych (6,5x12x25) 

 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normy. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

badanie ułożenia płyt styropianowych, 

badanie sposobu zamocowania płyt styropianowych, 

badanie jakości nałożonej warstwy tynku.  

8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót. 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7 
 

Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego docieplenia, tynków i 
malowania elewacji oraz obróbki blacharskiej. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST (00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 
Odbiór ko ńcowy. 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego, 
badanie poprawności wykonania docieplenia. 
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas  odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione należy określić 
dalsze postępowanie. 
 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne zasady płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Podstaw ą płatno ści stanowi protokół odbioru ko ńcowego i zapisy w umowie. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy. 
PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-97/B-30042 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-98/B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-97/B-30152 – Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 
PN-97/B-20130 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI 
 

SST 06.00.00 
Kody CPV: 

 
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
  

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla 
zadania: „ Nadbudowa budynku usługowego ”. 
 

2. ZAKRES ROBÓT 
 

2.1Rodzaje posadzek do wykonania: 
Posadzki z wykładziny dywanowej 
Posadzki z płytek typu Gres szlifowany 
Posadzki z terakoty 
Posadzki betonowe. 
Parkiet 
 
2.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0 – Wymagania ogólne. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 
folia izolacyjna gr, 0,3 mm 
styropian odmiany 100 o grubości 10cm na parterze i 4 cm na piętrze 
jastrych gr. 4,5cm zbrojony siatką drucianą 
podłogi: 
- płytki podłogowe typu Gres polerowany gat. I na klatce schodowej, korytarzach i holach 
- terrakota gat. I o klasie antypoślizgowości R10, w pomieszczeniach obciążonych ruchem i 
sanitarnych , w natryskach R12 
- parkiet w sali konferencyjnej układany na klej winylowy 
- posadzki z wykładzin tekstylnych układne w biurach 
- posadzki betonowe w pomieszczeniach magazynowych 
zaprawa klejowa ATLAS UELASTYCZNIONA do terakoty a ATLAS PROGRES STANDARD do gresu 
zaprawa fugowa elastyczna 
listwy przyścienne z drzewa litego, cokoliki z terakoty i gresu polerowanego i listwy z tworzywa 
materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
a) Urządzenie do przycinania płytek 
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
      6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 
 
6.1 Zalecenia ogólne 
Podłoga 
Należy zastosować się do wymagań podanych przez producenta posadzki 
Układanie wykładzin 
Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 
h. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej 
 
Posadzki z płytek 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy 
Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod 
płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
 
Posadzki cementowe 
Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim 
wysychaniem (np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. W ciągu 28 
dni powinna być chroniona przed mrozem. 
 
6.2 Zakres robót przygotowawczych 
Przygotowanie podłoża: 
- Dla posadzki cementowej: 
- Zaleca się wykonanie posadzki cementowej na możliwie świeżym betonie podłoża 
przed jego całkowitym związaniem. Jeżeli beton jest całkowicie stwardniały, 
powinien być dokładnie oczyszczony i zmoczony wodą. 
- Dla pozostałych rodzajów posadzek: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
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również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie. 
-  Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z 
PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 
pęknięć i szczelin. 
- Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
 
6.3 Zakres robót zasadniczych 
Podłoga z płytek 
Warstwę wierzchnią należy montować i układać ściśle według instrukcji producenta. 
Posadzki z płytek ceramicznych 
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i 
czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać 
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 
kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny 
wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
Posadzki cementowe 
- Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej. 
- Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest 
żądanej grubości posadzki. 
- Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po 
listwach ruchem zygzakowatym. 
- Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a 
następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą. 
- W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach 
występowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające 
posadzkę od ścian, słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 
m). 
 
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
POSADZKOWYCH 
 
7.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 
dokumentów stwierdzających ich jakość. 
Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 
prowadzenia robót 
Posadzka z wykładzin 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i 
wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie 
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posadzki. 
Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą 
występować plamy i uszkodzenia mechaniczne 
Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje 
spadków 
Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie 
więcej niż 2 mm 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego 
spadku na całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. 
Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie. 
Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. 
Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia 
Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m 
i 5 mm na całej długości pomieszczenia. 
Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi 
Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale 
z nim związane. 
Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 
Posadzka z płytek i posadzka cementowa 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z 
podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość 
spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni 
spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 
Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. 
Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 
założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 
7.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
7.3 Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
powierzchnię poszczególnych rodzajów posadzki 
W m mierzy się: 
długość cokolików 
długość listew przyściennych 
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9. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę 
lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas 
zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
2. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych 
3. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
4. Instrukcje producenta podłogi sportowej oraz wykładzin 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
RUSZTOWANIA 

SST 08.00.00. 

Kody CPV: 

45262120-8  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem rusztowań.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 2 

2. ZAKRES ROBÓT 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem rusztowań. 

2.1. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami zawartymi w ST 00.00.00. 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

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

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie  w/w robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na 
budowę. 

Montaż rusztowań – to prace pomocnicze podczas realizacji zadania polegającego na ociepleniu 
ścian zewnętrznych budynku i remoncie gzymsów. 

 

3. MATERIAŁY 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały: 

elementy rusztowania ramowego ( systemowego); 

kotwy systemowe stalowe do kotwienia w ścianie budynku; 
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podkłady systemowe do posadowienia na gruncie; 

siatka osłonowa 

 

4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

wiertarki 

wkrętaki 

poziomice 

łopaty 

dźwig 

 

5. TRANSPORT 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z 
technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków 
transportu jak: 

samochód skrzyniowy; 

przyczepa skrzyniowa; 

samochód dostawczy; 

 

6. WYKONYWANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna i w 
dokumentacji projektowej, ponadto:  
nie należy prowadzić robót montażowych i rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież i sprzęt ochronny i 
roboczy 

składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający 
przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów 

opieranie składowanych materiałów o płoty , budynki , słupy linii napowietrznych jest zabronione 

przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż  

           0,75 m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy  

ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów komunikacyjnych, 
stosować pomosty przenośne 
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6.2. Montaż rusztowania należy zacząć od ułożenia podkładów i ich wypoziomowania. Rusztowanie 
składać wg załączonej instrukcji, wskazane jest kotwienie rusztowania przy użyciu lin stalowych do 
ściany co druga kondygnację. Sprawdzić wypoziomowanie poszczególnych kondygnacji rusztowania. 
Sprawdzić stabilność całej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkować. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

7.2. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru. 

7.3. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 
poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Kontroli podlega: 

liniowość  i ustawienie rusztowania; 

stabilność konstrukcji; 

wykonanie połączeń; 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Jednostką obmiaru jest: 

komplet montażu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montażu rusztowań.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

10.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena robót obejmuje: 

prace pomiarowe i pomocnicze;  

załadunek, transport rozładunek materiałów;  

czas pracy rusztowań; 

montaż i demontaż rusztowania; 

eksploatacja sprzętu; 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

zakup materiałów; 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANY  

11.1. Normy  

PN-M-479001:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. określenia , podział  i główne parametry. 

PN-M – 47900-2:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

PN-M – 47900-3: 1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

PN-M-47900-4:1996 91.220 445  Rusztowania stojące metalowe robocze Złącza 

 

11.2. Warunki bezpieczeństwa pracy, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

SST 09.00.00 
 
OPRACOWAŁ: inż. Jerzy Owsiejko 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot   opracowania 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące instalacji 
elektrycznej w nadbudowie budynku  usługowego w Turku przy ul. Dąbrowskiego,  
nr dz. 454/46, 454/6. 
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
 z montażem instalacji elektrycznej i obejmują: 
 
- tablicę główną T-G, 
- tablicę oddziałową T-1, 
- wewnętrzne linie zasilające w budynku, 
- instalację oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, 
- instalacje gniazd wtyczkowych, 
- instalacje gniazd wtyczkowych ogólnych w PEL-ach, 
- zasilanie instalacji wentylacyjnej(wentylatory wyciągowe), 
- zasilanie bramy wjazdowej i windy, 
- zasilanie serwera i centrali alarmowej, 
- ochronę przeciwporażeniową, 
- ochronę przed przepięciami, 
- instalację odgromową, 
- oświetlenie zewnętrzne nad wejściami do budynku, 
- instalację przeciwoblodzeniową na dachu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Niezbędne odstępstwa od projektu powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy. 
 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy  
 
Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
1.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
 a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
 i Specyfikacją Techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej  będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i 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 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.7 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora). 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa była w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
 
 
 
 
1.8   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informował Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
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2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 
Wszelkie działające na terenie kraju branżowe punkty zaopatrzenia. Materiały winny posiadać 
niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
 
2.4 Stosowane materiały. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są: 
 

Tablica główna „T-G” i tablica obwodowa „T-1”. 
Obudowy i zamontowane w nich urządzenia można zastąpić innymi niż zaprojektowanymi 
przy zachowaniu analogicznych parametrów technicznych. 

 
Osprzęt instalacyjny. 
Przy doborze zastosowanego osprzętu należy uwzględnić z użytkownikiem kolor łączników, 
gniazdek wtyczkowych i pozostałego osprzętu mającego wpływ na estetykę wystroju 
pomieszczeń. 

 
Przewody. 
Przewody PE jak również połączeń wyrównawczych głównych winny posiadać izolację koloru 
zielono-żółtego. Warstwa tynku nad przewodami musi być grubości min 5 mm. 

 
Oprawy oświetleniowe. 
Obliczenia natężenia oświetlenia oraz dobór opraw oświetleniowych wykonano programem 
DIALux . Dopuszcza się zastosowanie opraw innych dostawców pod warunkiem zachowania 
analogicznych parametrów technicznych jak również zaakceptowanych przez użytkownika 
pod względem estetycznym. 

 
Zasilanie windy, bramy wjazdowej, serwera i centralki alarmowej. 
Moce, sposób i miejsce zasilania urządzeń na etapie projektowania zostały ustalone z 
Inwestorem. Urządzenia do sterowania windy i bramy wjazdowej winien dostarczyć dostawca, 
które są objęte innymi projektami branżowymi.  

 
Zasilanie instalacji przeciwoblodzeniowej. 
Projektowana instalacja umożliwia usunięcie śniegu i lodu z rynien i rur odpływowych. Działa 
w pełni automatycznie. Dostawę urządzeń winien dostarczyć dostawca, a montaż 
wykwalifikowany instalator. Prace należy wykonać respektując wymagania obowiązujących 
norm, przepisów przeciwpożarowych oraz DTR. urządzenia. Ułożone kable nie mogą się 
krzyżować, ani stykać ze sobą.  Ekran ochronny musi być podłączony do przewodu PE 
instalacji elektrycznej. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
wrzesień 2012 
 
 

RRRRPPPPILCHILCHILCHILCH    

    

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH 

ul. Kaliska 32, 62-700 Turek 

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl 

tel. 63 289 39 29, 502 361 865 

Zastosować ochronę przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania w 
systemie TN-S oraz połączenia wyrównawcze z główną szyną wyrównawczą (uziemiającą) 
zlokalizowaną w tablicy T-G. Rozdział przewodu PEN na PE i N nastąpi w tablicy głównej  T-
G. Miejsce rozdziału uziemić. 

 
Instalacja odgromowa 
 
 Zwody poziome 
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za 
pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego, 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 
odstępowych,  
- zwody poziome powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej. 
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 
krawędzi dachu 
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy 
wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 
- zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być 
mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą. 
 
Przewody odprowadzające i uziemiające. 
Przewody odprowadzające i uziemiające układać na zewnętrznych ścianach budynku w 
rurkach grubościennych pod tynkiem. 
 
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 
 

Badania powinny obejmować następujące czynności: 
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu 
wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego 
na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień.  
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu (Ruz) należy zainstalować 
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
4.1. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
4.2. 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 zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 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. 
 
4.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor moze 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 i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
 
4.4. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
odpowiednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót, 
 
Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
5.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadał ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
5.3. 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. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
6.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji nakładczego (ślepego) kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny kosztorysowa wynika z następującej formuły kalkulacyjnej: 
Ck =R+M+Kz+S+Kp+Z+Po 
- 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. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję w Wycenionym ślepym 
kosztorysie jest ostateczna! wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
 
6.2. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 
 
Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz 
takie, które wynikły w trakcie realizacji robót. W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty 
nieprzewidziane stanowiącą uzgodnioną z Zamawiającym procent wartości robót podstawowych. 
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania na podstawie 
Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego 
przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót  
i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w 
przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz 
stawek i narzutów załączonych do oferty. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty 
nieprzewidziane. W przypadku gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor 
Nadzoru sporządzą Protokół Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o 
wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




