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ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.  
„REMONT DACHU NAD LABORATORIUM NR 053 W BUDYNKU GŁÓWNYM NR 2  
AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE” 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
zadania 
 
Inwestor: Akademia Morska w Szczecinie, 

ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 
dz. nr 7, obręb 29, jedn. ew. Szczecin Śródmieście 

1.3.  Podstawa opracowania specyfikacji 

1.Umowa z Inwestorem 
2.Projekt budowlany autorstwa: 
 
AD Architekt 
Pracownia Projektowa 
Tanowo, ul. Szczecińska 66 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z 
niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST : 
 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

1.4.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV 45100000-8 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45443000-4 Roboty elewacyjne 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
45442100-8 Roboty malarskie 
 
1.5.  Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
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Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, stanowiącą załącznik do 
Specyfikacji. 
Droga tymczasowa (montażowa, przejście tymczasowe) - przejście specjalnie przygotowane i zabezpieczone 
(posadzka, ściany), przeznaczona do ruchu na czas wykonania zadania. Zabezpieczenie przejścia do likwidacji 
po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inwestora do działania jako inspektor nadzoru i 
wymienioną w Akcie Umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) , które mogą być 
dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt 
małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone 
Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części 
Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być konieczne 
do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy przez Inwestora lub 
upoważnionego asystenta Inwestora, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Projekty dodatkowe (warsztatowe) – dodatkowe opracowania projektowe wykonane na koszt Wykonawcy np: 
projekty warsztatowe konstrukcji wsporczej i sposobu mocowania elementów konstrukcyjnych. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji 
projektowej, stanowiący załącznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w 
razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 
Roboty tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich 
wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
stanowiący załącznik do Specyfikacji. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
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Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających 
stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do 
użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie 
przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i 
włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym 
(PB), specyfikacją techniczną (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje 
plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi 
komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za 
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. Podczas wykonywania prac związanych z remontem dachu, 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu przed warunkami atmosferycznymi (zalaniem). 
Naprawa Wszelkich szkód spowodowanych niewłaściwym zabezpieczeniem obiektu leży po stronie 
Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB i SST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) 
stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 
dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i SST. 
Dane określone w PB i w SST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub SST 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. 
2.1.  Projekt budowlany 

Projekt budowlany obejmuje: 
− Projekt budowlano-wykonawczy – architektura. 
− Projekt budowlano-wykonawczy – konstrukcja. 
− Przedmiary robót 
− Specyfikacje techniczne. 
Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przez Wykonawcę i na jego koszt np: 
− projekty warsztatowe rusztowań i deskowań, 
− projekty warsztatowe konstrukcji wsporczej, 
Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletem rysunków zestawczych i montażowych łącznie z 
zestawieniami materiałowymi przed przekazaniem do realizacji powinny posiadać akceptację z Inwestora. 
2.2.  Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy następujące dokumenty: 
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy 

robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia (zabezpieczenia) terenu budowy. Zabezpieczenie 
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
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 i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
2.3.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz 
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
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. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

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. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi 
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich 
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 
obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 
szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1.  Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą 
być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
− współpracę i pomoc Wykonawcy, 
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.2.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.3.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji  
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inwestora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1.  Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
5.2.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 
5.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
5.4.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
5.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
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Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, 
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
5.6.  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. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia materiału dostarczona na 
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
5.7.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienie prze Inspektora PZJ 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 wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi 
do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich 
przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez 
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
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− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 

utylizacji, 
− korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
6.  ODBIÓR ROBÓT 

6.1.  Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
6.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
6.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
6.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości 
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
6.5.  Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
6.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
− Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
− Obmiar robót (jeśli wymagany) 
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
− Protokoły prób i badań. 
− Protokoły odbioru robót zanikających. 
− Rozliczenie z demontażu. 
− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
− Wykaz przekazywanych kluczy. 
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 
przez komisję. 
7.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

7.1.  Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w SST i 
PB. 
Cena obejmuje: 
− robociznę, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru 

i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w 
czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół 
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży 
dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
7.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST 
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi 
zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

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

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych w związku z realizacją zadania. 
1.2 Określenia podstawowe 

Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów 
rozbieranego obiektu. 
Rozbiórka dewastacyjna - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu bez wyodrębnienia 
jego składników nadających się do utylizacji. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia 
jest obowiązany. 
Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania na Składowisku odpadów 
gruzu lub ziemi. 
Wywóz odpadów - transport na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych - transport dających się do przetworzenia elementów na składowisko (np. złomu) 
 
1.3 Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot w czasie 
budowy i obejmują rozbiórkę obiektów: 
− Rozbiórka pokrycia dachowego dachu stromego (blacha ocynkowana, izolacja z papy, deskowanie, podbitka 

z płyt pilśniowych), 
− Rozbiórka części elementów konstrukcji dachu stromego (płatwie), 
− Rozbiórka pokrycia dachu płaskiego (pokrycie z papy 4 warstwy), 
− Rozbiórka koryt żelbetowych odwodnienia dachu (na odcinku dachu stromego) 
− Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki, 
− Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich budynków z 
uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu budowy należy obserwować 
stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie. Przed przystąpieniem do wykonania 
robót należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
 
2 MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
 
3 SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak 
hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny 
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być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 
4 . TRANSPORT 

Do transportu stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

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

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca: 

- Wskaże kierownika rozbiórki, 

- Uzgodni drogę wywozu gruzu z terenu budowy, 

- Uzgodni godziny prac rozbiórkowych, 

- Zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki. 

- Uzgodni rodzaj sprzętu i pojazdów przewożących materiały rozbiórkowe po drogach publicznych, 

Kolejność rozbiórek: 
− Odcięcie energii elektrycznej i innych instalacji, 

− Demontaż elementów stalowych, 

− Demontaż pozostałych elementów obiektu, 
Kierownik robót rozbiórkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiadać niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. 
Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę zwrócić 
na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. 
W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie podstemplowanie. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych 
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały 
pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 
1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i 
powiększonej: 
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 

mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy 

pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. Pokrycie dachu musi 
być bardzo dokładnie usunięte z konstrukcji dachowej, a jego elementy wywiezione do miejsca ich utylizacji. 
Niedopuszczalne jest, aby na placu budowy pozostały nawet drobne elementy zdemontowanych dachu. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac rozbiórkowych. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• dokładności usunięcia elementów pokrycia dachowego i innych elementów objętych robotami rozbiórkowymi, 
• sposobu czasowego składowania zdemontowanych elementów na budowie, 
• dokumentacji stwierdzającej dostarczenie zdemontowanych elementów do specjalistycznego zakładu utylizacji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia tych robót z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w ST „Wymagania ogólne” 
Po zakończeniu prac należy od firmy odebrać zaświadczenie przeprowadzenia rozbiórki oraz potwierdzenie 

przekazania odpadów na specjalne składowisko. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wartość robót rozbiórkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do rozebrania 
elementów obiektu i usunięcia materiałów porozbiórkowych: 
- demontaż elementów obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST, 
- dla materiałów nie nadających się do recyklingu cena obejmuje transport i opłaty za składowanie lub 

utylizację, 
- dla materiałów nadających się do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca, 
- dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje załadunek ręczny lub mechaniczny, przewóz na 

składowisko, rozładunek i koszty składowania lub utylizacji 
- uporządkowanie miejsca czasowego składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy, 
- wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
Wszystkie materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. 
Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 

− 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. 

− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 175 

poz.1485 

− Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn 

23 stycznia 2003. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

− zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

− pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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ST – 02 KONSTRUKCJE STALOWE 
KOD CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
- płatwie stalowe 
- rygle stalowe 
- wsporniki (kątowniki) do montażu koryt 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Płatwie stalowe - stalowe płatwie z profili walcowanych HEA120, ze stali St3S 
2.2. Wsporniki – z kątownika L100x100x6 ze stali S355 
2.3. Rygle stalowe - RK 50x50x4 ze stali S355 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych i ogniowych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych – projekt przewiduje spawanie półautomatem z zastosowaniem spoiwa 
stalowego SpG4S1 oraz elektrody ER146 
a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwia wykonanie złączy zgodnie z technologii spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 
b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
− spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 

od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
− Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 
 
 
 



Remont dachu nad laboratorium nr 053 w budynku głównym nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie 

 

 - 19 - 

4. TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 
składowania wg punktu 2.5. 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. Elementy konstrukcyjne mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Transport materiałów 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora 
Transport pionowy za pomocą dźwigu 
Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania Ogólne”. 
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, konstruktor 
winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że 
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. 
Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca 
winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez 
potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu 
budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie 
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami 
rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów 
przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości -  dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem 
osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków 
ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani 
pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach 
aniżeli młotem mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub 
palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia 
wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne 
pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić szczotką 
lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy 
poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren 
spawalniczych i pomalować (chyba że  Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie 
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 
wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj 
przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałości winien być zgodny ze współczynnikiem 
tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. 
(Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 
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W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe 
manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i 
winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach 
spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 
 
Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnić 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
− sprawdzić stan miejsca montażu, kompletność i stan otworów montażowych oraz reperów wytyczających 

osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
− porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. 
− naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
Elementy konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu 
konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część 
konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 
zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się 
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostawę konstrukcji fabrycznie wykończonej 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie montażu konstrukcji 
- naprawienie uszkodzeń powłok malarskich 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa i klatek montażowych 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone do ręcznego spawania łukowego stali 
niestopowych 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wady złączy spawanych. nazwy i określenia. 
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ST – 03 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
Kod CPV - 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
Kod CPV - 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych. 
Kod CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych membrana PCV 
Kod CPV - 45321000-3 Izolacje cieplne 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot 
SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych płytkami warstwowymi z rdzeniem PIR oraz membranami dachowymi wraz z 
obróbkami blacharskimi oraz odwodnieniem i ociepleniem dachu. 
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych płytami z blachy oraz membranami dachowymi 
wraz z obróbkami blacharskimi 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” Ogólne wymagania 
dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, – na 
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty dachowe warstwowe z rdzeniem PIR gr. 10 cm – rdzeń poliuretan PIR, blacha gr. 0,5 mm w 
powłoce poliestrowej/ alucynk, systemowe rozwiązania (montaż, uszczelki, obróbki), kolor zewnętrzny szary 
RAL 9006, wewnętrzny biały RAL 9002 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła λD (W/mK) 

0,023 

współczynnik przenikania ciepła Uc (W/m2K) 0,22 

reakcja na ogień B-s2, d0 

odporność dachu na działanie ognia zewnętrznego Broof 

odporność ogniowa REI30 / RE60 

przepuszczalność wody Klasa A - 1200Pa 

przepuszczalność pary wodnej nieprzepuszczalne 

wskaźnik pochłaniania dźwięku αw 0,15 
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2.2.3. Membrana izolacyjna - PVC-P wzmocniona siatką poliestrową, kolor RAL 7012, grubości 1,5mm. 
Układanie, mocowanie, zgrzewanie, wykonanie detali, profile z blachy, mocowanie po obwodzie, obróbka 
attyki, obróbka krawędzi dachu, obróbka dylatacji, obróbka przebić/wpustów dachowych i kołnierzy - 
wykonywać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta, szczególnie obróbki naroży przy użyciu 
systemowych krążków oraz stożków falistych z membrany obróbkowej oraz blachy powlekanej do mocowania 
obwodowego. 
- Wytrzymałość na rozciąganie – P/N (EN 12311-2 metoda A) ≥ 1000/1100 N/50mm 
- Ciągliwość – P/N (EN 12311-2 metoda A)  ≥ 15/20 % 
- Wodoszczelność (400 kPa) (EN 1928/B)  spełnia wymagania 
- Reakcja na ogień (EN 13501-1)  klasa E 
- Reakcja na ogień zewnętrzny (ENV 1187)  BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) 
- Wytrzymałości złączy na oddzieranie (EN 12316-2)  ≥ 260 N/50 mm 
- Wytrzymałość złączy na ścinanie – P/N (EN 12317-2)   ≥ 1000 N/50 mm 
- Odporność na uderzenie (EN 12691/A)   spełnia 1250 mm 
- Odporność na uderzenie (EN 12691/B)  spełnia 2000 mm 
- Odporność na obciążenie statyczne (EN 12730/B)  spełnia 20 kg 
- Wytrzymałość na rozdzieranie – P/N (EN 12310-2)  ≥ 200/220 N 
- Stabilność wymiarów (EN 1107-2)  maks. ± 0,3 % 
- Zginanie w niskiej temperaturze (EN 495-5)  ≤ -25 °C 
- Ekspozycja na działanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i wody (5000 godzin) (EN 1297)

  spełnia wymagania, stopień 0 
przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu dyfuzyjnego µ (EN 1931) 21000 ± 3000 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (EN 12667)  0,141 W/(m.K) 
Odporność na przerastanie korzeniem (prEN 13948, FLL)  spełnia wymagania 
* P/N – wzdłuż / w poprzekPrzy wykonaniu detali, profile systemowe, mocowanie po obwodzie, obróbka attyki, 
obróbka krawędzi dachu, obróbka dylatacji, obróbka przebić/wpustów dachowych i kołnierzy - wykonywać 
zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. 
2.2.5. Listwa dociskowa aluminiowa – minimalne wymagania 

Wysokość: 40,0 mm 

Grubość: 1,0 mm 

Kolor: naturalne aluminium 

Przestrzeń́ pomiędzy ścianą̨ a górną̨ krawędzią̨ zamocowanej listwy aluminiowej należy wypełnić́ trwale 
elastycznym, odpornym na UV Polimerowym wyciskając go z kartusza. Podłoże powinno być́ czyste. Nie należy 
zbyt obficie nakładać́ uszczelniacza, aby nie wyciekał poza krawędź́ listwy. 
 
2.2.4. Styropian twardy EPS 80 gr. min  25 cm 
Poziom wytrzymałości na zginanie BS125 ≥ 125 kPa 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa 
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach 
laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury 
i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) 

DS(70,-)1 ≤ 1% 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C 0,037 W/(m*K) 
Klasa reakcji na ogień E 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót − Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. − Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: − 
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, − samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, − ciągnik kołowy z 
przyczepą. Membrany dachowe do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
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możliwością przesuwania się podczas transportu. Płyty dachowe warstwowe z blachy powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż 
długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Pokrycia z płyt warstwowych. Krycie płytami warstwowymi może być wykonywane na dachach o 
pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999. Płyty powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby 
szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne płyt wg instrukcji dostawcy systemu. Uszczelki na 
stykach płyt należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na zakładach 
podłużnych powinna być minimalna. Długość stosowanych płyt powinna być nieco większa od szerokości 
połaci. Do mocowania płyt warstwowych do płatwi należy stosować łączniki (lub śrubę z nakrętką) z podkładką 
stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. W zależności od rozwiązania przyjętego łączniki mogą 
być widoczne lub zakryte. Łączniki należy mocować wg instrukcji dostawcy systemu. Obróbki blacharskie 
krawędzi dachu stanowią element wybranego przez Wykonawcę systemu po uprzednim zatwierdzeniu go przez 
Inspektora Nadzoru. 
5.2 Prefabrykowane koryta odpływowe z płyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 8 cm. Rozwiązanie systemowe 
wymagające indywidualnego zamówienia u wybranego dostawcy systemu. Zaleca się wykorzystanie jednego 
systemu do wykonania pokrycia z płyt warstwowych i koryta odpływowego. 
5.3. Pokrycia z powłok(membrany) z tworzyw sztucznych. Przy kryciu dachów z powłók (membrany) z 
tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, 
na przykład aprobatach technicznych. Przed rozpoczęciem układania powłok dachowych powinny być 
wykonane niezbędne obróbki blacharskie. Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna powłok dachowych z 
tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż odkształcalność materiałów stanowiących podkład, powłoki 
należy mocować do podkładu w sposób umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. 
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na powłokę na 
szerokość co najmniej jednej fali. Zabrania się podpierania powłok z tworzyw sztucznych punktowo lub na 
ostrych krawędziach łat lub płatwi. 
5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych 
Ocieplanie dachu należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z 
przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na 
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału 
izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych 
spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Mostki powinny być 
starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i detalami. Zaleca się 
aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody. Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. 
Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy i powłok dachowych powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia i obróbek 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, 
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
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b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 
norm przedmiotowych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
7.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z 
pokryciem. 
7.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
7.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
7.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 
W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
7.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
7.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 
pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania 
– rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
7.4. Odbiór pokrycia z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłok dachowych 
7.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
7.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i śrubek i łapek. 
7.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
7.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
7.5. Zakończenie odbioru 
7.5.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Pokrycie dachu z płyt dachowych warstwowych oraz powłók dachowych Płaci się za ustaloną ilość m2 
krycia, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie podkładu, 
– pokrycie dachu łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, narożników 
łącznie z podkitowaniem 
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– pokrycie dachu łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów 
samogwintujących płyt dachowych 
Ułożenie izolacji cieplnej w wyrobieniem spadków 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
- Część 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
- Część 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
- Część 3: Stal odporna na korozję. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym 
podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 10.2. Inne 
dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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ST – 04 ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich wewnętrznych w związku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na 
zadaniu. 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na 
której ma być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu; 

- wyrównanie i naprawa ścian i sufitów po robotach rozbiórkowych, 
- wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych, 
- odtłuszczenie istniejącej konstrukcji stalowej, 
- usunięcie grubej warstwy rdzy i wżerów przed właściwym czyszczeniem, 
- całkowite usunięcie powłok z czyszczeniem ręcznym 
- wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierzchniach stalowych– zestawami firmowymi przyjętymi 

w zaakceptowanej dokumentacji technologicznej 
- wykonanie badań i sprawdzeń 
- uporządkowanie terenu 

Zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Inwestorem, ściany od wewnętrznej strony pomieszczenia (w tym 
ściany szczytowe) nie wchodzą w zakres opracowania, co oznacza, że ich wykończenie, malowanie itp. nie jest 
przedmiotem niniejszej dokumentacji. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Niniejsze prace wykończeniowe powinni wykonywać wyłącznie pracownicy wykwalifikowani i posiadający 
doświadczenie w tego rodzaju pracach. Niezbędne jest również wykonanie szablonów malarskich wg rysunków 
szczegółowych.  Prace te (wykonanie szablonów i/lub malowanie dekoracji) można również zlecić firmie 
zajmującej się wykonywaniem reklam 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Farba akrylowa, 
·  Efekt dekoracyjny - matowy. 
·  Odporność na działanie wody - wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. 
Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci. 
·  Odporność na działanie ciepła - nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do 
malowania grzejników. 
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·  Inne - dobre krycie – zakrywa poprzednią powłokę już po 2 warstwach, - dobra przepuszczalność pary wodnej 
zapewniająca oddychanie. 
 
Farba ognioochronna zabezpieczająca do klasy odporności ogniowej R30. 
Wybór farby bezwzględnie musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Farba pęczniejącą ogniochronną przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych i 
stalowych ocynkowanych przed oddziaływaniem termicznym pożarów standardowych wg PN-EN 1363-1:2012. 
Prace malarskie powinny być wykonywane w dni pogodne (bez deszczu i mgły). – Warstwa z farby pęczniejącej 
powinna być aplikowana w temperaturze nie niższej niż +5°C. – Temperatura powierzchni musi być wyższa od 
punku rosy o co najmniej 3°C. – Maksymalna względna wilgotność powietrza 85 %. – Nakładanie kolejnej 
warstwy farby może być wykonywane po wyschnięciu warstwy poprzedniej 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
4.2 Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane 
stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu 
oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami (posiadającymi 
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby jej równość odpowiadała całej 
otaczającej powierzchni. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające 
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a 
wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 
5.3 Przygotowanie podłoża 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynkuw temperaturze poniżej +5°C, z 
dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, w temperaturze 
powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w 
miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, niewyschnięte 
powierzchnie należy osłonić. 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
5.4 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania producenta farb. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
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- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia 
armatury oświetleniowej, 
Drugie malowanie można wykonać po: 
- zakończeniu innych robót 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem. Na podłożach mineralnych pędzle stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 
narożników) ze względu na niską wydajność. 
Nakładanie farb pędzlem może powodować powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po 
wyschnięciu. Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu 
w podłoże. 
Nakładanie wałkiem. Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 
prostotę i dużą wydajność. 
Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża. 
Natrysk powietrzny. Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu; 
Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące zatkać 
dyszę pistoletu. 
Malowanie konstrukcji stalowych 
Podłoża stalowe i stalowe ocynkowane powinny być zabezpieczone odpowiednią farbą podkładową. 
Powierzchnia przed malowaniem właściwą farbą pęczniejącą powinna być sucha, pozbawiona pyłów, tłuszczu i 
innych zanieczyszczeń. Prace malarskie powinny być wykonywane w dni pogodne (bez deszczu i mgły). – 
Warstwa z farby pęczniejącej powinna być aplikowana w temperaturze nie niższej niż +5°C. – Temperatura 
powierzchni musi być wyższa od punku rosy o co najmniej 3°C. – Maksymalna względna wilgotność powietrza 
85 %. – Nakładanie kolejnej warstwy farby może być wykonywane po wyschnięciu warstwy poprzedniej 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
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7.2 Odbiór podłoży 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
7.3 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających 
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Dla farby zabezpieczającej konstrukcję stalową 
Grubość warstwy zasadniczej zależy od wymaganej klasy odporności ogniowej konstrukcji, wskaźnika 
masywności oraz temperatury krytycznej stali i powinna być zgodna zgodnie z wytycznymi aprobaty AT-15-
9175/2015. W trakcie nakładania farby wykonuje się pomiary warstwy tzw. „grzebieniem”. Ostateczny pomiar 
powłoki mierzy się urządzeniami elektronicznymi. Należy pamiętać o odjęciu grubości farby podkładowej od 
grubości uzyskanej z pomiarów. Nie nakładać farby nawierzchniowej, jeżeli grubość farby pęczniejącej 
uzyskana z pomiarów jest niezgodna z właściwą grubością wg aprobaty. Dodatkowe informacje dot. 
zastosowania systemu zawarte są w Karcie Technologicznej wybranego i zaakceptowanego produktu. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI. 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy 
umowy. 
− 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN-209:2004  Opakowania transportowe metalowe – Bębny – Bębny bez obręczy 
• PN-EN ISO 2808:2008  Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 
• PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych --

Ekspozycja i ocena 
• PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity -- Klasyfikacja 
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ST – 05 ELEWACJA 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dociepleniowych. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod ocieplenie, 
- położenie izolacji termicznej, 
- położenie tynku silikonowego barwionego w masie 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej   Specyfikacji Technicznej   są zgodne  z obowiązującymi 
odpowiednimi normami "Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. . Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Materiały 
Materiały dociepleniowe do wykonania należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi 
danego systemu : 

- Wełna mineralna, gr. 15 cm λ=0,036 W/mK do dociepleń systemu mokrego, klasa reakcji na ogień A1, 
norma EN 13162:2012 + A1:2015 

- Zaprawa klejąca systemowa 
- Siatka z włókna szklanego – tkanina zbrojąca 
- Tynk mineralny cienkowarstwowym typu baranek o fakturze pełnej, uziarnienie 2,5-3,5mm 
- Tynk mozaikowy 
- Łączniki mechaniczne 
- Listwy startowe z aluminium 

2.2. Warunki dostawy, magazynowanie 
− Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami, 
− Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach 

nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim 
wpływem promieniowania słonecznego. 

− Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie 
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie, 

− Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej   + 4oC. 
− Płyty polistyrenu i wełny podczas przechowywania chronić przed połamaniem i uszkodzeniem 

krawędzi. 
− Drewno należy składować w miejscach nie narażających na wilgoć 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w "Wymagania ogólne". 
Sprzęt do wykonania robót elewacyjnych 
- Pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 
- Wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
- Naczynia do wody i zapraw, 
- Deska szlifierska, 
- Kielnia, packa zębata, 
- Agregat tynkarski, 
- Pace do formowania powierzchni tynku, 
- Narzędzia do przecinania płyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowanej, 
- Łaty, poziomice. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w "Wymagania ogólne". 
Transport wewnętrzny: 
- poziomy ręczny, pionowy wyciągiem 
Transport zewnętrzny: 
- samochód ciężarowy do 10 t. 
Uwaga: unikać uszkodzeń narożników, krawędzi płyt z wełny, unikać zabrudzenia, zanieczyszczenia tkaniny 
szklanej. Tynk mineralny i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych 
pomieszczeniach oraz chronić przed wilgocią. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
5.2.Warunki szczegółowe: 

− Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej 
+ 5oC . W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem, 

− Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia 
instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień, 

− Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem, 
− W budynku nie może występować wilgoć kapilarna, 
− Pomiędzy rusztowaniem, a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( minimum 45 cm ) , a 

kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody 
− Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancja +_ 6mm na promieniu 1,2 m.  

wolne od wykwitów . Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki 
od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z projektantem, 

− Przed przystąpieniem do przyklejania polistyrenu i wełny mineralnej należy przeprowadzić próbę 
przyczepności kleju do podłoża. Płyty polistyrenu i wełny mineralnej powinny tworzyć ciągłą powłokę 
termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem 
termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą. 

− Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ja sprawdzić przy użyciu łaty 
długości co najmniej 2,5 m. 

− Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metoda ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak naroża 
budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej . Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i 
rusztowań. Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w 
miarę możliwości używać materiału pochodzącego w tej samej serii. 

5.3. Docieplenie ścian 
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach 
dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie 
należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma 
być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu 
konsystencji. Konsystencja masy klejącej powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy 
przeznaczonej do przyklejania wełny. Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie 
nadaje się do przyklejania wełny. 
Masę klejącą należy nakładać na płycie na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej 
powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 
cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie. Na środkowej części płyty 
należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można 
nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% 
powierzchni płyty. 
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych 
i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją 
usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku 
minut. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu 
spoin. 
Płyty wełniane należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza 
niż 5 C.  Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione 
paskami wełny. 
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Niedopuszczalne jest pozostawienie płyt bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. Po wyrównaniu 
powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą. 
Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę wełny, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W 
tym celu w płycie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby 
główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. 
Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót elewacyjnych 
Wykonanie termoizolacji elewacji (zgodnie z PB). 
Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace dociepleniowe należy wykonywać pod 
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Zagruntować 
podłoże zaprawą gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie wchłaniających). Zamontować 
listwy cokołowe. Zaprawę klejową nanosić pacą ze stali nierdzewnej. 
Kleić płyty z wełny, mocować mechanicznie - kołkami. Czas schnięcia zależny jest od temperatury i wilgotności 
względnej (przy temperaturze +20oC i 65% względnej wilgotności powietrza następny proces technologiczny 
może nastąpić po 24-48 godzinach). 
Uskoki pomiędzy płytami zeszlifować. Powierzchnie elementów wełnianych nie powinny być narażone na 
dłuższe, bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Nałożyć masę zbrojącą na pełną powierzchnię 
podłoża, wcisnąć siatkę z włókna szklanego, kątowniki ochronne, profile dylatacyjne, szpachlować do uzyskania 
równej powierzchni. 
Tkanina musi być całkowicie zatopiona (może “przeświecać”, nie może jednak wystawać z powierzchni). Styki 
tkaniny układać na zakład 5 - 10 cm. Szczególną uwagę zwrócić na wykończenie szczelin dylatacyjnych, ościeży 
okiennych i drzwiowych, miejsc mocowania ślusarki, blacharki. 
W celu dodatkowej ochrony warstwy zbrojącej nanieść pod tynk powłokę gruntującą. Tynk nakładać bez 
zakładki - metodą “mokre na mokre” - pacą ze stali nierdzewnej (nakładanie w polach między dylatacjami 
budynku, między fragmentami elewacji o różnym sposobie wykończenia). Strukturę tynku uzyskuje się przy 
użyciu pacy plastikowej lub drewnianej. Tynk jest całkowicie suchy po ok. 2 tygodniach. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli 
1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
2.Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub 
utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
1.Zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy 
2.Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających 
3.Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów. 
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy: 
a) czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia wykonywania robót elewacyjnych 
b) czy w okresie wykonywania robót elewacyjnych temperatura powietrza nie była niższa niż +5oC 
Zakres badań prowadzonych w trakcie budowy 
W trakcie prowadzenia robót elewacyjnych polegających na tynkowaniu należy kontrolować: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- sprawdzić podłoże, zwłaszcza pod kątem jego nierówności 
- sprawdzić materiały (jakość) 
- badać prawidłowość i dokładność wykonania 
7.ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych. 
7 .2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
I faza 
Po dostarczeniu materiałów na budowę – czy zostały dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno być dokonane zgodnie z normami lub 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Po przygotowaniu podłoża- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, jakości wykonanej 
izolacji, 
II faza 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 
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- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 
współczynnika K 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub 
substancje oleiste. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura wełny mineralnej zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas 
przydatności do jej użycia. 
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien 
zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
- Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej 
z warstw oraz innych robót zanikających 
- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
Ocena końcowa 
Jeżeli wszystkie oględziny, sprawozdania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami – 
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe, Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych 
robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z 
projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych 
napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W przypadku stwierdzeniu 
usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na wartość użytkową roboty mogą zostać przyjęte z 
równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w 
oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych 
materiałów. 
8.2.Płatności 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 
- zakup, dostarczenie 
- wbudowanie materiałów 
- wykonanie i demontaż rusztowań 
- prace porządkowe 

9. Przepisy związane: 
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia 
Karty techniczne produktów 
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 
Normy związane: 
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze, 
- PN-89/B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne, 
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe, 
- PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw, 
- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT, 
- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranych płyt styropianowych. 
- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranej wełny mineralnej. 
- PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 
- PN-B-10107:1998 Zaprawy do płytek mineralnych, 
- PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja, 
- PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
Słownik 
- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia 
 


