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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA  
Wykonanie robót budowlanych związanych z odnowieniem części elewacji budynku 
dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul. Willowej 2. 
 
1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest 
określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie 
wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia 
materiałów i wyboru, jak również, jakości wykonania robót związanych z realizacja 
zadania pt: "Wykonanie robót budowlanych związanych z odnowieniem części 
elewacji budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul. 
Willowej 2". 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty na: 
a) pomalowanie elewacji wokół budynku polegać będzie na: 

 montażu i demontażu rusztowań, 

 wykuciu z muru krat w otworach okiennych oraz naprawy miejsc po kotwach, 

 założenie osłon z folii na stolarce okiennej i pozostałych elementach (rury 
spustowe, gzyms dolny i inne elementy), 

 wykonanie ocieplenia górnego gzymsu styropianem o grubości 5 cm oraz 
wykonaniu tynku strukturalnego gładkiego wraz z pomalowaniem farbą 
elewacyjną, 

 odgrzybienie i oczyszczenie ścian elewacyjnych, 

 zagruntowanie ścian przed malowaniem, 

 dwukrotnie pomalowanie farbami silikonowymi elewacji, w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym (cokół oraz elewacja), 

 wymianie parapetów zewnętrznych, 

 rozebranie wszystkich parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, 

 rozebranie gzymsu dolnego z blachy ocynkowanej, 

 przygotowanie podłoża pod ponowne zamontowanie parapetów zewnętrznych 
i gzymsu polegających na wykuciu luźnych fragmentów zaprawy cementowej 
oraz wyrównanie powierzchni w celu uzyskania płaszczyzny do przyklejenia 
obróbek malarskich, 

 wymianie parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo cynkowej o gr. 0,70 mm, 

 wymianie obróbki blacharskiej dolnego gzymsu z blachy tytanowo cynkowej 
o gr. 0,70 mm, 

 oczyszczenie ze starej farby olejnej i ponowne pomalowanie drabiny stalowej 
na kolor czarny. 

 
1.3. PRACE TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE 
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Prace wymagają wykonania robót dodatkowych w postaci zabezpieczenia miejsc 
wokół prowadzonych robót. Wszystkie inne prace związane z wykonaniem zadania 
powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej dla danego rodzaju robót. 
 
OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV). 
 
CPV 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
Wykonanie robót malarskich. 
Warunki przystąpienia do robót malarskich: 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Pierwsze malowanie ścian można wykonać po: 

 po wcześniejszym wykonaniu prac naprawczych, 

 po wcześniejszym oczyszczeniu elewacji z zacieków, brudu i grzybów, 

 po wcześniejszym wykonaniu warstwy szczepnej, 

 po całkowitym ukończeniu robót związanych z wymianą parapetów i obróbek przy 
gzymsie dolnym, 

 po usunięciu krat we wnękach okiennych. 
Drugie malowanie można wykonać po sprawdzeniu powłoki malarskiej i przypadku 
prawidłowego pokrycia farbą, nałożyć drugą warstwę. 
 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone z wszelkich wykwitów, 
zanieczyszczeń organicznych oraz odkurzone i zagruntowane emulsją gruntującą. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. Uszkodzenia warstwy 
ocieplającej należy naprawić odpowiednią grubością styropianu tak, aby uzyskać 
jednakowa powierzchnię elewacji. Wszystkie miejsca po demontażu krat należy 
naprawić. Wygląd elementów elewacji (narożniki okienne) należy doprowadzić do 
postaci pierwotnej. 
 
Warunki prowadzenia robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 w temperaturze nie niższej niż +5OC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0OC, 

 w temperaturze nie wyższej niż +25OC z dodatkowym zastrzeżeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższała +20OC (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych do 
malowania nie przekracza odpowiednich wartości podanych w tabeli. 
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Lp. 

 

Rodzaj farby 

Największa 
wilgotność 
podłoża 
w % masy 

1 Farby dyspersyjne na żywicach rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych                        3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć folią budowlaną przed zabrudzeniem farbami 
(stolarka okienna, drzwiowa, obróbki blacharskie itp.). 
 
Wymagania dotyczące powłok malarskich. 
Powłoki z farb silikonowych powinny być: 

 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie, 

 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

 jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,  

 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieńczaniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. 
 
Powłoki te powinny być: 

 odporne na zmywanie wodą za środkiem myjącym, na tarcie na sucho i na 
szorowanie,  

 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

 zgodne ze wzorcem producenta i ustaleniami inwestora w zakresie barwy 
i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 
 
Nie dopuszcza się na tego rodzaju podłożach: 

 spękań, 



 

                    Załącznik nr 11 do SIWZ 
Wykonanie robót budowlanych związanych z odnowieniem części elewacji budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej 

w Szczecinie, przy ul. Willowej 2 

 

4 

 łuszczenia się powłok,  

 odstawania powłok od podłoża. 
 
UWAGA: 
Kolor farb silikonowych na ściany należy dobrać zgodnie z istniejącym lub uzgodnić 
z Zamawiającym. 
 
Warunki wykonania robót blacharskich (parapety i gzyms). 
Przed przystąpieniem do montażu parapetów zewnętrznych w pierwszej kolejności 
należy skuć ewentualne nierówności zaprawy cementowej występujące miejscu 
osadzenia blacharki. Wykonać naprawę powierzchni muru w miejscach 
uszkodzonych uzyskując odpowiednią płaszczyznę i spadek. Parapety zewnętrzne 
muszą być z jednego arkusza blachy bez żadnych miejsc łączenia. Gzyms dolny 
łączony na rąbek. Zabrania się stosowania łączenia obróbek blacharskich metodą 
klejenia. Parapety zewnętrzne należy wykonać z krawędziami (po obu stronach) 
zagiętymi na wysokość 10 mm i osadzonymi w murze. Niedopuszczalne jest 
uszczelnianie tych miejsc sylikonem. Parapety zewnętrzne należy montować do 
mury za pomocą masy szpachlowo-klejącej na bazie bitumicznej odpornego na 
warunki atmosferyczne. 
 
 
2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 
2.1. Miejsce prowadzenia prac 
Roboty będą wykonywane na terenie wewnętrznym Akademii Morskiej w Szczecinie 
przy budynku dydaktycznym. Roboty częściowo będą wykonywane podczas trwania 
roku akademickiego należy się, więc liczyć z dodatkowymi utrudnieniami związanymi 
z ruchem osób trzecich. Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac 
rozbiórkowych i montażowych należy wykonać prace porządkowe, w celu nie 
rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed 
osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze 
biało-czerwonym. 
Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach. W przypadku szkód powstałych podczas prac transportowych 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy. 
Umiejscowienie kontenerów na gruz budowlany wskaże Zamawiający. 
 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z Przedmiarem, Specyfikacją Techniczną, Normami oraz przepisami Prawa 
Budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
2.3. Ochrona i utrzymanie robót 
Od chwili przejęcia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za 
ochronę robót i mienia Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy 
utrzymanie wykonanych robót do czasu zakończenia odbioru końcowego robót.  
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Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „utrzymaniowe”, 
jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót 
z winy Wykonawcy.  
 
2.4. Zgodność robót z przedmiarem i specyfikacją techniczną 
Przedmiar (P) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z P i ST. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z P lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny 
być niezwłocznie zastąpione innymi a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 
 
2.5. Przekazanie placu budowy 
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. 
Pobór wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi nieodpłatnie, z miejsca (tj. szafy 
ZK, zaworu) wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych opomiarowanie punktów poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającemu – na swój koszt. 
W terminie 14 dni przed ustalonym umownie terminem rozpoczęcia robót. 
 
2.5.1. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca wykona na własny koszt wydzielenie i zabezpieczenie rejonu, w którym 
będą prowadzone prace. 
 
2.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
2.6.1.Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do 
Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie 
powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy, które są w jakikolwiek sposób 
związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ww. przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich 
wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
2.6.1.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku 
i w jego sąsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
2.6.2.Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót a wynikające z zaniedbań 
w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 
 
2.6.3.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie 
budowy Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi 
przepisami.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany 
przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy 
i materiałów niebezpiecznych. 
 
2.6.4.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów BHP. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace były wykonywane 
przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz 
posiadających aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP – 
szczególnie przy pracach na wysokości i przy środkach szkodliwych dla zdrowia. 
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca powinien wyznaczyć strefy niebezpiecznie, odpowiednio je ogrodzić 
i oznakować. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU MATERIAŁÓW 
 
3.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez 
siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia 
powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat 
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technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw 
higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące wbudowanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania 
i odpowiednimi świadectwami badania, jakości w celu zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 
 
3.2. Materiały do malowania powierzchni stalowych 
Balustrady stalowe poręcze należy oczyścić z warstw przemalowań. Doczyścić 
elementy mechanicznie. Pomalować farbą podkładową antykorozyjną do metalu 
i nawierzchniowa do metalu, kolor uzgodnić z Zamawiającym. 
 
3.3. Emulsje gruntujące.  
Emulsja powinna być impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania 
wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży. Powinna być 
doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, 
podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 
Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie 
i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna 
regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości 
wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych.  
Powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez 
niezakładanych parametrów technicznych w tym przyczepności. 
Minimalne warunki techniczne emulsji:  

 wykonane powłoki po całkowitym wyschnięciu powinny być odporne na 
temperatury od -20oC do +80oC. 

 gęstość 1,0 g/cm3 

 spełniające wymagania PN-C-81906:2003, 

 posiadające Atest Higieniczny PZH 
 
3.4.Siatka z włókna szklanego. 

 musi być dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie, 

 misi posiadać Aprobatę Techniczną, 

 misi posiadać Certyfikat Zgodności lub Deklarację Zgodności z Aprobatą, 

 pasek siatki o szer.. 5 cm, powinien wytrzymać obciążenie 1250 N, wydłużając się 
przy tym nie więcej niż o 5 %, 

 taki sam pasek trzymany przez 28 dni w roztworze NaOH powinien wytrzymać 
obciążenie 600 N, wydłużając się < 3,5%. 

 
3.5.Farby elewacyjne. 

 farba silikonowa, 

 klasa ścieralności wg. PN-C-81913 - > 5000 cykli przy użyciu normowej szczotki, 

 Kolor farby uzgodnić z Zamawiającym (dotyczy kolorystyki fasady i cokołu). 
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3.6. Styropian. 
 Styropian fasadowy niefrezowany EPS 040 

 Grubość 5 cm. 

 Współczynnik izolacji cieplnej 0,042 W / mK. 

 
3.7. Parapety zewnętrzne 
Blacha do wykonania parapetów zewnętrznych musi mieć grubość 0,70 mm. 
z blachy tytanowo cynkowej. Parapety zewnętrzne muszą być z jednego arkusza 
blachy bez żadnych miejsc łączenia. Gzyms dolny łączony na rąbek. Zabrania się 
stosowania łączenia obróbek blacharskich metodą klejenia. 
 
3.8. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną 
przyjęte i zapłacone. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonanych robót i będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w P i ST. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu 
w cenie jednostkowej robót, do których sprzęt ten jest przeznaczony. 
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. Zastosowany sprzęt (np. 
wyciągi i windy budowlane) – podlegający przepisom o dozorze technicznym – 
powinien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do eksploatacji. Wyżej 
wymieniony sprzęt powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego parametry 
techniczne (nośność, dopuszczalny udźwig itp.). Do obsługi sprzętu należy 
zatrudniać osoby posiadające ku temu stosowne uprawnienia. Narzędzia używane 
na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót 
i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Zabrania się stosowania sprzętu lub 
narzędzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. Zabrania się stosowania sprzętu 
i urządzeń bez uwidocznionego producenta. Zastosowane środki i urządzenia 
transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z P, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
5.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Inspektor, upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, P, ST, PN i innych 
normach i instrukcjach. 
W przypadku opóźnień w realizacji budowy stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić dodatkowego podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 
i normach. 
 
6.2. Atesty, jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na budowie i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Rodzaje robót 

 odbiory częściowe elementów robót, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór gwarancyjny. 
 
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości 
i ilości wykonanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość do 
odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Działu Technicznego z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Obmiaru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
pisemnie Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty pisemnego zgłoszenia i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Wykonawca 
przekaże w dniu zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentów zgodne 
z wykazem wg pkt. „Dokumenty odbioru końcowego”. 
W terminie 3 dni od daty potwierdzenia gotowości Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. 
Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót 
z P, ST i PN. 
 
7.4. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót i wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej. 
 
7.5. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: 
- Atesty jakościowe na wbudowane materiały, 

 Obmiar robót, 

 Protokoły odbioru robót zanikających (jeśli będzie taka potrzeba). 

 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
 
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony 
z załączonym spisem zawartości w segregatorze. 
Każdy atest powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały zostały 
wbudowane do:…………" oraz opieczętowane i podpisane przez Kierownika 
Budowy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - RUSZTOWANIA 

 

KOD CPV 
 

RODZAJ ROBÓT 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

 

ST - RUSZTOWANIA 
 
1.  PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych 
z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac 
elewacyjnych przewidzianych w ramach remontu elewacji. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu 
i realizacji robót remontowych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą 
czynności umożliwiające i mające na celu montażu i demontażu rusztowań 
niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w czasie trwanie prac remontowych. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 montaż rusztowań, 

 demontaż rusztowań, 

 stemplowanie stropu w pomieszczeniu garażowym celu ustawienia 
rusztowania. 

 
1.4.   Określenie podstawowe 
 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej ST materiały posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczające do stosowania i ST „Specyfikacją Techniczną”. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w ST „Specyfikacji 
Technicznej”. 
 
1.6.   Szczególne wymagania dotyczące robót 
 
Badania i odbiór rusztowań. 
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Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po 
zakończeniu robot montażowych w całości lub jego części niezbędne do 
prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować sprawdzenie: 

 wymagań ogólnych, 

 stanu podłoża, 

 posadowienia rusztowań, 

 wykonania złączy i stężeń, 

 zakotwień, 

 pomostów roboczych i zabezpieczających, 

 urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 

 stemplowanie stropu w pomieszczeniu garażowym, 

 urządzeń piorunochronnych. 
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na 
rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe, jeżeli 
wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż rusztowań: 

 rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 

 szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 

 wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu 
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 

 dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być 
większe niż 15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy 
rusztowaniach wyższych niż 10m, 

 odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 
rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości 
rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej 
rusztowania + / - 20 mm, 

 odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż  
10 mm. 

 
1.7.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca dostarczy: 

1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE), co 
oznacza, że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania 
w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami., 

2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji 

rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny 
rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja 
montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna 
zawierać: 

 nazwę producenta z danymi adresowymi, 

 system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
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 zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału 
rusztowań na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na 
temat: 

 dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 

 dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności 
wykonania projektu, 

 dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym 
eksploatacja rusztowań jest możliwa, 

 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 
(wciągarki), 

 informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 

 warunki montażu i demontażu rusztowania, 

 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby 
postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego, 
specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, 
sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

 wzór protokółu odbioru, 

 wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu 
rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny 
zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność 
danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją 
rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania 
i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, 
urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed 
upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu 
i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji 
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST „Specyfikacja 
Techniczna”.  
 
2.2.  Materiały 
 
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Specyfikacja Techniczna”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymogów 
uzyskania stosowej, jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez 
nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 

 
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie 
elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania podano w ST „Specyfikacja Techniczna”. 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ 
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
 
5.2.  Wykonanie montażu 
 
W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją 
montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie 
wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe 
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej 
niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga 
opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, 
których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu 
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni 
znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy 
przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez 
pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz 
Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie 
rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

 w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

 podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć 
wykonane daszki ochronne na wysokości  2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni 
w kierunku źródła zagrożenia. 
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6.  KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST „Specyfikacja Techniczna”. 
Kontroli będzie podlegać: 

 stan podłoża, na którym będzie montowane rusztowanie, 

 sposób posadowienia rusztowania, 

 sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem   

 dopuszczalnych odchyłek, 

 stężenia rusztowań, 

 sposób zakotwienia, 

 pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 

 urządzenia piorunochronne, 

 zabezpieczenia całego rusztowania. 
W czasie kontroli, jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania 
robót 
i wykonywanych elementów. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
 
Ogólne zasady obmiarów podano w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest 
przedmiar dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m² zamontowanego rusztowania wg rzutu 
ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. 
Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót 
wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 
8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje 
kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. 
Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie 
przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 

 czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 

 czy jest prawidłowo zakotwione, 

 czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 

 czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy 
(czyste, nie śliskie, stabilne),  

 poręcze ochronne (czy nieobluzowane lub ich brak), 
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 czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe, co 10 dni. Powinien je 
przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan 
rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować 
katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach 
i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych 
w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich 
odbiorze końcowym. 
 
9.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp 
podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Ustawa o systemie oceny zgodności. 

 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 
2 osoby. 

 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
Indywidualnej. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja 
Instytutu Techniki Budowlanej. 

 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania 
i badania i eksploatacja. 

 PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

 PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 
roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych. 

 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 
stosowane na placu budowy. 

 PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 


