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1 WSTĘP 
Pod pojęciem Specyfikacji Technicznych, które wystąpi w SIWZ należy rozumieć Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych / ST /. 
Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania : „Remont budynków przy ul. Wiejskiej w Gródczankach” 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 
Warunkami Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 
1.2 Zakres stosowania / ST /. 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych należy stosować w 
zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
Integralną część opracowania stanowią : inwentaryzacja budynku  i przedmiar robót. 
 
1.3 Zakres robót objętych / ST /. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty, 
których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z 
pkt. 1.1 . 
 
1.3.1 Ogólny opis projektowanych rozwiązań 

• ściany z cegły pełnej 
• stropy żelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojone stalą AIII 
• pokrycie dachu, 
• stolarka okienna PVC drzwiowa zewnętrzna drewniana, wewnętrzna płycinowa, 
• tynki wewn. cementowo-wapienne malowane farbami  emulsyjnymi, 
• posadzki z płytek gresowych oraz wykładzin PVC 

 
 1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) 
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji zadania 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
2) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego 
(do wglądu). 
1.6. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 
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poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i    
       nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób   

nieupoważnionych. 
(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony   
  z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic    
  informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą     
  utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

       (c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje   
            się, iż jest włączony w Cenę Zadania. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wstęp 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytworni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  producenta materiałów  
       czasie przeprowadzania inspekcji. 

      b)   Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, 
            gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru..  Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
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badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.7. Pochodzenie materiałów 
Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem 
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych robot. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, tj, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym wykonaniem zadania. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym wykonania 
zadania. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte 
z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazywanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną 
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kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
 
5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego.W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
1. Zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
2. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
3. Możliwością powstania pożaru. 
 
5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
5.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadomiony Inspektora Nadzoru. 
 
5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
5.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. 
 
5.7. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia 
robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie i inne odnośne 
dokumenty. 
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5.8. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić władzom na udział w badaniach i 
procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 
kontaktowych. 
 
5.9. Tablice informacyjne 
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badanie i pomiary jeżeli jakieś będą potrzebne będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
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6.6. Dokumenty budowy 
1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• Datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
• 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 Nadzoru, 
• Daty zarządzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych konchowych 
       odbiorów Robót, 
• Godziny, ilość rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
• Sprzęt technicznie używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót, 
• Opis warunków geologicznych z ich opisem na rysunkach, 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót, 
• Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i użytych 

dostaw. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Księgą Obmiaru 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementów robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
przedmiarze robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
• Protokoły przekazania terenu budowy, 
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• Protokóły odbioru robót, 
• Protokóły z narad i ustaleń, 
• Korespondencję na budowie. 
 

4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
lub w biurze Wykonawcy robót. 
Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na Życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robot. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. PRZĘJECIE ROBÓT 
 
8.1. Procedura przejęcia robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi końcowemu, 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu i wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inspektora Nadzoru. żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od 
zobowiązań określonych Umowa. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• odbiór  końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
• ilości, jakości i wartości. 
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
• Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 
• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 
• Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 

odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego. 
• Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmę również udział w przekazaniu. 
• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
• dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
• Rysunkami Specyfikacjami. 
• Specyfikacjami przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
       uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawa budowlanego, 

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 

• Ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• Niezbędne wyniki pomiarów kontrolnych 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• Sprawozdanie techniczne, 
• Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
• Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• Zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
• Wykaz wprowadzonych zmian, 
• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i Robot uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalone ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią, 
• Wartości zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Placu Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ewentualne 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki 
obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w Wycenionym Przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta 
pozycja kosztorysową. 
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje powykonawczą inwestycji i 
inne niezbędne badania i sprawdzenia. Podstawa płatności są ceny ryczałtowe, Przedmiar robót 
Wymagania Ogólne, obejmujące zakres zgodny z opisem zawartym w ST. 
9.3. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

• Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej nie 6 miesięcy od momentu 
zakończenia inwestycji.  
Tabliczki znamionowe. 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamieniowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 
urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia 
itp. Niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty, które są przedmiotem niniejszej ST 
Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczałt. Płatne po 
przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach części Wymagania 
Ogólne Przedmiaru robót. 
9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostka obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji w ramach Wymagania Ogólne Przedmiaru robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako inteligentna cześć i należy je czytać wyłącznie z Rysunkami 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostanie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo o przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 
nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
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odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
8. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm., 
9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – 
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm., 
11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych 
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 
Nr 75, poz. 690, 2002 r. 
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 
1992 r., z późn. zm.). 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.) 
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z późn. 
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST - 1 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjno-budowlanych dla zadania „.Remont budynków przy ul. Wiejskiej w Gródczankach” 
 
1.2. Zakres Robót objętych ST 
(1) Roboty przygotowawcze: 
9) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
10) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
11) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i 
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
12) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
13) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 
14) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 
15) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe wodne). 
16) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
17) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
(2) Roboty zasadnicze: 
7) Roboty konstrukcyjno -budowlane: 

• Roboty betonowe, 
• Roboty żelbetowe, 
• Roboty murowe, 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR). Ponadto: 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb 
G (np. beton klasy 
B25 przy Rb 
G = 25 MPa). 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji 
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, 
oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 
Stopień wodoodporności – symbol literowo -liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym nie 
zauważa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
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Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
2.2. Roboty betonowe i żelbetowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
beton zwykły klasy B25, 
beton zwykły klasy B20, 
beton zwykły klasy B15, 
beton podkładowy klasy B7,5 (podłoża, betony spadkowe) 
stal zbrojeniowa: 
o A0 -St0S, 
o AIII-34GS, 
2.3. Roboty murowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
bloczki betonowe gr.25 cm 
pustaki Porotherm gr.25 cm, 18,8cm 
cegła klinkierowa w kolorze czerwonym 25/6/6,5 cm (połówki) 
cegła budowlana pełna kl. 150 
nadproża systemowe Porotherm 
kształtowniki walcowane – dwuteowniki 180mm 
konsole ze stali nierdzewnej 
zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215, 
zaprawa cementowo-wapienna o Rz = 3MPa, 
woda wg PN-89/B-32250 
2.4. Roboty inne 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
Krawędziaki impregnowane z drewna iglastego K-27, do mocowania obróbek blacharskich 
środki grzybobójcze i ogniochronne, 
łączniki do drewna. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
3.2. Sprzęt stosowany 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, 
(sprzęt prosty), betoniarka elektryczna, wibratory pogrążalne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu W czasie transportu 
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materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie 
powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Kamień i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy przywiać przyczep. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. W obrębie placu budowy do transportu 
mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy 
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut). 
Elementy metalowe i stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
4.2. Wybór środków transportu 
Samochód ciężarowy dostawczy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 
5.2. Warunki wykonania robót 
Roboty konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
5.2.1. Roboty betonowe i żelbetowe - 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki 
stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z 
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Monolityczne konstrukcje powinny być wykonywane w całości zgodnie z dokumentacją projektową. 
Należy przestrzegać wiernego stosowania średnic prętów zbrojeniowych, sposobu łączenia oraz 
grubości otulenia wkładek. Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
postanowień niniejszych WO i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 
mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi do wyrównywania 
powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką 
powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu 
cementowego. Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzne powierzchnie 
deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie 
przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycie 
środków adhezyjnych. 
Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien 
być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
5.2.2. Roboty murowe - 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej 
kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich 
długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie 
konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0oC, pod warunkiem 
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zastosowania odpowiednich środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 
Mury z cegły pełnej należy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na przemian mijanie się spoin 
poszczególnych warstw ściany. Do wiązania należy użyć zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
zgodnie z WS i dokumentacją projektową. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, 
należy przyjmować grubość normową spoiny: 
12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, 
10mm w spoinach pionowych podłużnych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
15mm, a minimalna 5mm, 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. 
Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na 
przemian mijanie się spoin poszczególnych warstw ściany. Do wiązania należy użyć zaprawy ciepłochronnej. 
Grubość spoin zachować zgodnie z instrukcją stosowania producenta zaprawy do murów z bloczków z betonu 
komórkowego. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-77/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. 
Wymagania i badania. oraz normom branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych ( PN-75/M-69014- 
69016, PN-74/M-69021). 
Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane po ustawieniu 
elementów w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie eksploatacji. 
W konstrukcjach spawanych wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w 
Rysunkach. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to 
spoiny szczepne), szczegóły podlegają zaakceptowaniu przez Inspektora. 
 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje się 
wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po 
ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z instrukcja producenta farby. 
W trakcie murowania ściany z użyciem cegieł klinkierowych należy pamiętać o następujących zasadach: 
• podczas murowania należy zawsze mieszać cegły z większej ilości palet tak, aby uzyskać naturalny 
rozkład kolorów 
• jeżeli stosujemy zaprawę do jednoczesnego murowania i spoinowania np. Terca Klinkier - należy 
nanieść zaprawę na całą powierzchnię cegieł i ukształtować spoiny przed jej związaniem 
• w przypadku stosowania specjalnej zaprawy do spoinowania należy pozostawić cofniętą o 1-2 cm 
spoinę, która zostanie wypełniona, w trakcie spoinowania 
• nie wolno pozostawiać cofniętych spoin w gotowym murze 
• cegły o dużej nasiąkliwości przed murowaniem wymagają zwilżenia wodą szczególnie podczas 
wysokich temperatur powietrza. Do takich cegieł należy stosować odpowiednie zaprawy 
• należy stosować gotowe zaprawy do murowania cegieł klinkierowych, np. zaprawę Terca 
Klinkier 
• przed rozpoczęciem murowania należy sprawdzić nasiąkliwość cegieł i dobrać właściwą zaprawę 
• nie wolno prowadzić prac murarskich w temperaturze poniżej +5C, 
• zarówno podczas przerw w murowaniu, jak i po jego zakończeniu świeży mur musi być chroniony 
przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (np. deszcz, silne nasłonecznie) - w tym 
celu należ przykrywać mur, np. folią lub plandeką 
Do wykonania nadproża z cegieł klinkierowych należy wykorzystać konsole prefabrykowane. 
1. Trasowanie otworów - wszystkie konsole są projektowane indywidualnie, w związku z tym otwory pod 
kotwy chemiczne należy wytyczyć zgodnie z projektem. należy zwrócić szczególną uwagę na domiary od 
krawędzi żelbetu podane na rzutach oraz rzędne kątownika konsoli i odległość od niego do osi kotwy. 
2. Montaż kotew chemicznych - wytyczone otwory należy wywiercić zwracając uwagę na dobór średnicy i 
głębokości otworu w zależności od średnicy kotwy. Następnie otwory należy oczyścić ze zwiercin i pyłu 
poprzez oczyszczenie mechaniczne i przedmuchanie. W tak oczyszczone otwory umieszcza się ampułkę z 
zaprawą i osadza kotwę metodą udarowo-obrotową (np. przy użyciu wiertarki udarowej o obrotach < 750 
obr./min. - Właściwie zamocowana kotwa powinna zagłębić się w betonie do miejsca oznaczonego na jej 
powierzchni (pasek bez gwintu), a właściwie wymieszana zaprawa klejowa powinna lekko "wypłynąć" i 
pojawić się na krawędzi otworu. Montaż konsol należy przeprowadzić po całkowitym związaniu zaprawy 
klejowej, które jest uzależnione od temperatury podłoża W przypadku montażu kotew w wilgotnych 
otworach (bez stojącej wody) czas twardnienia należy podwoić. 
3. Montaż i poziomowanie konsol - na poprawnie zamocowane kotwy należy nałożyć kliny do 
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poziomowania, następnie nasunąć wieszaki konsoli zahaczając na drugi ząbek od spodu i "zamknąć" 
podkładką C. Na szpilkę nałożyć podkładkę i wstępnie dokręcić nakrętką. 
4. Mocowanie wieszaka konsoli - po wstępnym przykręceniu rzędu konsol należy je wypoziomować 
przesuwając kliny w lewo lub w prawo. W razie konieczności można zmienić ząbek na jeden z dwóch 
wyższych (uważając na właściwe podparcie stopki konsoli na żelbecie -odległość od krawędzi min. 
20 mm) lub niższy. 
5.2.3. Roboty inne – 
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachowej należy zabezpieczyć środkami ochrony drewna i 
pomalować środkiem ogniochronnym Fobos. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z 
betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
W salkach lekcyjnych Wywietrzniki ZeFir to najnowsza konstrukcja wywietrzników grawitacyjnych, 
całkowicie zabezpieczających kanał wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego. 
Zabezpiecza również przed przedostawaniem się do kanału wentylacyjnego wody deszczowej. 
Wykonany jest z trwałego i estetycznego laminatu poliestrowo-szklanego barwionego w sposób 
dowolny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt.7. 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w (m3, t, m2 ). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 8 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ‘’Wymagania ogólne’’. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymienionych w p.1.3. niniejszej ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
18. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
19. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
20. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
21. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
22. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
23. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
24. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
25. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
26. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
27. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
28. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 
29. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony . 
30. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania 
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elektrochemiczne. 
31. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne. 
32. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 
33. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
34. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. 
35. PN-82/B-02001 Obciążenia stałe. 
36. PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
37. PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami. 
38. PN-82/B-02010  Obciążenia śniegiem. 
39. PN-77/B-02011 Obciążenia wiatrem. 
40. PN-86/B-02014 Obciążenia gruntem. 
41. PN-86/B-02015 Obciążenia temperaturą. 
42. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
43. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
44. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
45. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
46. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
47. PN-B-03264:1999Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
48. PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i 
projektowanie. 
49. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
50. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
51. PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania. 
52. PN-87/B-02151/02Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalna 
wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
53. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
54. PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
Normy nieobowiązujące (pomocnicze): 
55. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
Instrukcje ITB i inne: 
56. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Funduszu ISPA w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dachowych, dekarskich i blacharskich dla zadania : „Remont budynków przy ul. Wiejskiej w Gródczankach” 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr.0,55mm 
2. Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej 
3. Montaż nowych rynien i rur spustowych z PVC 
4. Drobne naprawy pokrycia przez wstawienie łat o powierzchni do 1 m2 z papy asfaltowej 
5. Porycie dachów 2 x papą termozgrzewalną  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) oraz definicjami podanymi w WO 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto: 
Papa termozgrzewalna - wytwarzana na bazie asfaltów oksydowanych lub modyfikowanych 
polimerami. Poprawiają one właściwości mechaniczne i fizyczne, takie jak giętkość i 
wytrzymałość na rozerwanie, odporność na wysokie temperatury, starzenie, a także zmniejszają 
przesiąkliwość i nasiąkliwość. Mają także lepszą osnowę, są więc trwalsze, bardziej elastyczne i 
odporne na przebicie niż papy tradycyjne. Wierzch papy pokryty jest posypką, a warstwa spodnia 
wykonana jest najczęściej z folii antyadhezyjnej zabezpieczającej zwiniętą papę przed 
sklejeniem. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, WO i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Szczegółowo Wymagania Ogólne ujęto w WO00.00 
2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami . 
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania Robót są: 

• Blacha stalowa ocynkowana gr.0,55mm, 
• Roztwór asfaltowy do grunt. "ABIZOL R" 
• Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa 
• Uchwyt do rynien dach.fi125mm 
• Rynny dachowe z PVC - fi 125 mm 
• Rury spustowe z PVC - fi 110 mm; 
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3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
3.1. Sprzęt stosowany 

• nożyce wibracyjne lub ręczne 
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan 
• szpachelka, 
• nóż do cięcia papy 
• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne 
poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 
kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności 
wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz 
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić 
krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed 
przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
5.2. Warunki wykonania robót 
Roboty należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producentów z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
5.2.1. Podstawowe zasady wykonawcze 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać się ze 
stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności wentylacji 
(szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych). 
 
2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie 
przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
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wykorzystanie materiałów. 
3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, • +5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem. 
4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, 
świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość 
osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby 
nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie 
jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 
7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) 
należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
zakładu (12-15 cm). 
8a, 8b. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ 
masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie 
pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
• podłużny 8 cm, 
• poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy 
asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
10.W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod 
kątem 45°. 
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego 
opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 
przeciwpożarowe. 
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z 
protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
5.2.2. Zasady przygotowywania podłoży 
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 
• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy 
do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 
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• podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 
• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem 
asfaltowym, np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER, lub SIPLAST PRIMER, 
• zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone 
elementami typu IZOKLIN. 
5.2.3. Zasady renowacji pokryć papowych 
Przed przystąpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z użyciem pap zgrzewalnych należy 
każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu, zwracając szczególną uwagę na: 
• sposób odprowadzenia wód opadowych – stan techniczny rynien, rur spustowych, sztucerów, koryt 
odpływowych, wyprofilowanie spadków dachu, 
• stan techniczny wszystkich obróbek znajdujących się na dachu (murów ogniowych, kominów, dylatacji 
itp.) 
• stan techniczny istniejącego pokrycia papowego; jego stopień zniszczenia i zawilgocenia, ilość 
uszkodzeń mechanicznych, występowanie purchli. 
Na podstawie oględzin dachu należy podjąć decyzję o: 
• konieczności zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem renowacji, 
• wyborze technologii i rodzaju materiału (papa zgrzewalna czy mocowana mechanicznie), 
• konieczności zastosowania wentylacji pokrycia. 
Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, 
zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć, a następnie 
zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku 
rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. 
W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości naprawianych 
dachów, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych (1 sztuka 
na 40-60 m2 dachu) i z papy perforowanej PP 50/700 (jeśli wybrano technologię z zastosowaniem pap 
zgrzewalnych). W tym przypadku przygotowane wcześniej podłoże należy podziurawić w celu 
udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1m2, np. 
wiertłem Ø10, aż do warstwy zawilgoconej). 
5.2.4. Zasady wykonywania obróbek dachowych z papy termozgrzewalnej 
a) montaż kominka wentylacyjnego 
1. Podłoże betonowe przed ułożeniem papy perforowanej PP-50/700 należy oczyścić, odkurzyć i 
zagruntować jednym z roztworów gruntujących wchodzących w skład ICOPAL BITUMEN 
LIQUIDS ®. W przypadku stosowania Icopal Water Primer (Asfaltowej Emulsji Anionowej) 
należy ją rozcieńczyć wodą w stosunku max 1: 3 (emulsja: woda). Po jednej dobie od 
zagruntowania podłoże powinno być całkowicie suche. Na suche podłoże układamy bez 
klejenia papę perforowaną na 2-3 cm zakład. Papy nie należy układać w odległości poniżej 50 
cm od okapów, koryt odpływowych, kominów itd. 
2. Na podłożu z papy perforowanej należy ustawić kominek. 
3. Na rozłożoną papę perforowaną oraz ustawiony kominek wentylacyjny należy zgrzać papę 
nawierzchniową (np.: POLBIT EXTRA WF) w przypadku renowacji dachu lub papę podkładową 
i nawierzchniową w przypadku wykonania nowego dachu. Przed zgrzaniem, papę należy naciąć 
w kierunku prostopadłym do brzegu i wyciąć otwór o średnicy kominka (tak jak to przedstawiono 
na rysunku). Głębokość nacięcia powinna wynosić ok. 13 cm. Po dokładnym zgrzaniu papy do 
podłoża należy uszczelnić połączenie kominka wentylacyjnego 
4. Następnie zgrzewamy sąsiedni pas papy, zwracając uwagę na uzyskanie wypływów wzdłuż 
zakładu. 
c) obróbka naroża wewnętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm) 
1. Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci dachu należy je zagruntować asfaltowym 
preparatem gruntującym wchodzącym w skład Icopal Bitumen Liquids®. 
2. Na połać dachu zgrzewamy papę podkładową, a następnie wzdłuż linii styku ściany z 
płaszczyzną połaci układamy IZOKLINY styropianowe (z okleiną z papy asfaltowej). 
3. Następnie wykonujemy obróbkę kątową połączenia połaci dachowej ze ścianą z papy 
podkładowej 
4. Naroże wewnętrzne wzmacniamy, zgrzewając element obróbki. Wyprofilowanie elementu w 
rejonie naroża powinno być dokładne i staranne. Wypływy masy asfaltowej powinny się pojawić 
na wszystkich zgrzewanych krawędziach. Element obróbki należy dopasować do kształtu 
naroża poprzez odpowiednie nacięcie. 
5. Następnie wykonujemy zabezpieczenia naroża od góry, zgrzewając element obróbki. Należy 
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pamiętać o uzyskaniu wypływów masy asfaltowej. 
6. Po wykonaniu obróbki naroża z papy podkładowej przystępujemy do pokrycia połaci dachu 
papą nawierzchniową oraz do wykonania obróbki attyki z papy nawierzchniowej. 
7. Następnie zgrzewamy element obróbkowy. 
8. Następnym etapem obróbki naroża wewnętrznego jest zgrzanie elementu obróbki. Element 
obróbki dochodzi do elementu na styk. W miejscu połączenia należy koniecznie uzyskać 
wypływ masy asfaltowej oraz ewentualnie uszczelnić kitem trwale plastycznym. 
9. Ostatnim etapem jest dalsze obrobienie attyki papą nawierzchniową . 
d) obróbka naroża zewnętrznego (bez IZOKLINÓW) 
1. Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci dachu należy je zagruntować asfaltowym 
preparatem gruntującym. Następnie na zgrzewamy papę podkładową i wykonujemy 
wzmocnienie naroża zgrzewając element 
2. Następnie wykonujemy obróbkę kątową połączenia połaci dachowej ze ścianą z papy 
podkładowej zgrzewając elementy obróbki. 
3. Po wykonaniu obróbki naroża podkładowej przystępujemy do pokrycia dachu papą 
nawierzchniową. 
4. Następnie wykonujemy obróbkę kątową z papy nawierzchniowej, zgrzewając elementy 
5. Obróbkę wykończamy listwą dociskową i uszczelniamy kitem trwale plastycznym. 
5.2.5. Warstwa podkładowa (zgrzewana) 
Jako podkładową warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS lub asfaltową 
np. JUNIO+R PF, ZDUNBIT PF, HYDROBIT V60 S35, TOP-BIT PF, EXTRADACH PF PYE PV 200 
S5). Gramatura osnowy (welon z włókien szklanych) 100g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego 
elastomerem SBS, min. 2000g/m2, maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/ w poprzek, min. 
350/200 N, grubość 3,4 mm. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne 
o szerokości 10 cm zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady 
czołowe zgrzewać na szerokości 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki 
w bitum. Zużycie materiału: ok. 1,17 m2 papy na 1 m2 podłoża. 
5.2.6. Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 
Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS (np. POLBIT 
EXTRA WF 250/4000, EXTRADACH PYE PV 200 S5 lub ZDUNBIT WF). Gramatura osnowy (welon z 
włókien szklanych) 100g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500g/m2, 
maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/ w poprzek, min. 350/200 N, grubość 4,5 mm. Papę 
naleŜy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. Zakłady boczne o szerokości pasa 
pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 
0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i 
wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można posypać posypką mineralną w tym samym kolorze 
w celu podniesienia estetyki pokrycia. Zużycie materiału: ok. 1,17 m2 papy na 1 m2 podłoża. 
Uwaga: Obróbki attyk, kominów i innych elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny 
poziomej z pionową) należy wykonać w układzie dwuwarstwowym, 
stosując jako warstwę podkładową papę polimerowo-asfaltową na osnowie z włókniny poliestrowej 
(POLBIT PF PYE PV 250 S5, EXTRADACH PF PYE PV 200 S5 lub ZDUNBIT PF). W miejscach 
intensywnego ruchu pieszego na dachu należy wykonać chodniki z papy zgrzewalnej nawierzchniowej z 
posypką w innym kolorze aniżeli pokrycie dachu. 
5.2.7. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą spełniać dwa podstawowe zadania, zapewnić szczelność pokrycia w 
miejscach załamań i krawędzi połaci dachu, oraz zapewnić estetykę pokrycia. Wszystkie obróbki 
osłaniające krawędzie dachów zlokalizowane są w „pasach krawędziowych” dachu, gdzie występują 
największe obciążenia spowodowane ssaniem wiatru – stąd należy je mocować bardzo solidnie w 
odległości co ok.33 cm. 
5.2.8. Rynny i rury spustowe 
Montaż haków rynnowych - haki mocujemy do deski czołowej, krokwi (o ile ich rozstaw nie 
przekracza 60 cm) lub łaty na krokwiowej. Zamocować najdalszy hak na przeciwległym końcu odpływu 
tak, aby zapewnić zalecany spadek. Koniec haka nie może przecinać płaszczyzny przedłużenia połaci 
dachowej. Umożliwi to zsuwanie się śniegu bez obciążania rynny (na terenach o dużych opadach 
śniegu zaleca się zamontować płotki przeciwśnieżne). Napięty mocno sznurek między odpływem a 
hakiem wskaże wysokość montażu pozostałych haków oraz łączników. Rozstaw haków nie może 
przekraczać 60 cm 
Montaż rynny i łączników - montaż rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odpływu (nie 
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usuwając jeszcze napiętego sznurka) Pierwszą rynnę dopasowujemy do haków, jej koniec wyznacza 
nam miejsce montażu łącznika. Dla umożliwienia ekspansji termicznej należy montować rynny na 
łącznikach zgodnie z zaznaczonymi liniami montażowymi. Po zamocowaniu łącznika montujemy rynnę 
wsuwającją do zamka haków i łącznika od strony deski czołowej i wciskając kolejno w zamki 
zewnętrzne haków. W ten sam sposób montujemy kolejne rynny dochodząc do odpływu. Zalecamy 
wycięcie otworu w rynnie w miejscu odpływu zamiast przecinania całkowicie rynny. Nie zalecamy 
wykorzystywania odpływu jako łącznika dwóch odrębnych odcinków rynny. 
Połączenie odpływu z rurą odpływową lub kolankiem. - Przy dachach bez okapu rurę wkładamy 
(przy pomocy mufy) bezpośrednio do odpływu. Przy dachach z okapem łączymy odpływ z rurą 
spustową przy pomocy dwóch kolanek i przyciętego na odpowiednią długość odcinka rury. 
Montaż obejm - obejmy mocujemy w odstępach nie większych niż 1,8 m, wkrętami (dyblami) o długości 
dostosowanej do grubości ocieplenia ściany. Zadaniem obejm jest przytrzymywanie rur w pionie, nie 
mogą one utrudniać ekspansji termicznej systemu nie należy zatem skręcać ich zbyt mocno (obejma nie 
może ściskać rury) 
Zakończenie instalacji odprowadzenie wody – odprowadzenie na grunt - na końcu rury spustowej 
należy zamocować kolano lub wylewkę. Minimalna odległość wylewki od gruntu wynosi 20 cm, lub 
odprowadzenie do kanalizacji deszczowej lub zbiornika na deszczówkę - końcówkę rury należy 
zainstalować w otworze przygotowanego wcześniej osadnika (rewizji) łączącego system orynnowania z 
kanalizacją deszczową. 
 
6. KONTROLA JALKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 
6.6 WO „Postanowienia Podstawowe”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Kontrola jakości pokryć dachowych polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, 
wymaganiami oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 
powierzchnia dachu, 
jakość połączeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, mb ). 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.2. Warunki szczegółowe 
Zasady ich przejęcia są określone w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO należy 
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1) PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
2) PN-80/B-10240 – Papowe pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze 
3) PN-EN 607: 1999 – Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje, wymagania i 
badania 
4) PN-EN 612: 1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
5) PN-91/B – 27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 
6) PN-90/B – 27604 - Papa smołowa na tekturze budowlanej 
7) PN-92/B – 27916 - Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
8) PN-89/B – 27617/Az1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1) 
9) PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
10) PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
11) PN-B-20130:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Płyty styropianowe 
12) PN-B-20130/Az1:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Płyty styropianowe (PS-E) 
13) PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie Specyfikacja 
14) PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie Zastosowania 
15) PN-EN 13499:2005-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja 
16) PN-B 20130:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
17) PN-B 24625-1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
Gorąco 
18) PN-B 24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
19) PN-B 24620:1998/Az:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
okiennej i drzwiowej dla zadania:  „Remont budynków przy ul. Wiejskiej w Gródczankach” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

• montaż okien z PCW 
• montaż podokienników lastrykowych wewnętrznych 
• montaż drzwi płycinowych wewnętrznych 
• montaż ościeżnic stalowych 
• montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych 
• montaż ścianek działowych WC systemowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) oraz definicjami podanymi w WO 00.00 
„Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto: 
Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachu ze 
spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, WO i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. Szczegółowo Wymagania Ogólne ujęto w WO00.00 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie. 
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania Robót są: 

• Okna z PCW z mikrowentylacją, szklenie dwuszybowe K=1,1 
• Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
• Drzwi płycinowe wewnętrzne 
• Ościeżnice stalowe 
• Ścianki z płyty wiórowej odpornej na wilgoć pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym 

laminatem gr.24mm i 10mm 
• Parapety lastrykowe wewnętrzne 
• Nawietrzaki podokienne 
• Kraty stalowe okienne 
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3. SPRZĘT 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
3.1. Sprzęt stosowany 

• drobny sprzęt pomocniczy - kliny, aplikatory pianki i silikonu 
• szczotki metalowe 
• szlifierka kątowa 
• piła do metalu 
• drobny sprzęt - młotki, poziomice 
• wkrętarka, wiertarka udarowa 
• drobny sprzęt do uzupełnienia tynków 
• drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
5.2. Warunki wykonania robót 
Montaż stolarki, krat i rolet należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi przez 
producentów stolarki okiennej i drzwiowej, oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 
5.2.1. Montaż okien 
Okna i drzwi mogą być osadzane w wykonanych otworach jeżeli budynek lub jego część jest zabezpieczona 
przed opadami atmosferycznymi. Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo 
umocowane za pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy 
oraz szablonu do sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy 
wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych 
instrukcjach. 
1) Dolna pozioma część ramy wymaga podparcia na klockach nośnych co umożliwi jej 
wypoziomowanie. W tym celu stosować należy klocków z impregnowanego drewna, tworzywa 
sztucznego lub podobnego materiału. Klocki te zostają na stałe i nie są usuwane po uszczelnieniu i 
obróbce konstrukcji. 
2) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna być unieruchomiona, a następnie wypionowana i 
wypoziomowana za pomocą poziomnicy. Klinowanie dokonuje się za pomocą klinów wyłącznie na 
wysokości naroży ramy. Należy pamiętać, że maksymalne odchyłki od pionu i poziomu na długości 
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości, maksymalne odchyłki w 
długości przekątnych - 3 mm, a na głębokości usytuowania ramy w stosunku do lica ściany - 5 mm. 
3) Zasadniczo sposoby mocowania można podzielić na dwa sposoby, w większości przypadków 
jednakowo skuteczne: 

• z użyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezpośrednio do podłoża - 
mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie dużych obciążeń, dlatego powinno 
być zastosowane przy montażu wszystkich konstrukcji o dużych wymiarach szerokości i 
wysokości (powyżej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub 
mocowanych do tzw. ślepych futryn. Miejsce montażu dybla w dolnej części ramy 
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należy uszczelnić silikonem przed przedostaniem się wody do wewnątrz ramy. Zaleca 
się stosowanie dybli o średnicy 10 mm i długości w zależności od rodzaju muru. 
z użyciem kotew mocowanych do ramy okna, a następnie mocowanych do 
podłoża. Kotwy nie powinny być mocowane do zewnętrznej części muru ze względu na 
możliwość powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w 
pobliżu otworu okiennego (w odległości mniejszej niż 100 mm od krawędzi ściany). 
Zaleca się mocowanie konstrukcji tylko za pomocą kotew, które są dopasowane do 
danego systemu profili. 
4) Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w 
kotwach montażowych. 
5) Mocowanie ramy odbywać się powinno bez założonych skrzydeł. 
6) Po zamocowaniu ramy należy założyć skrzydła okienne na ramę i sprawdzić poprawność ich 
działania. W wymagających tego sytuacjach należy dokonać regulacji okuć. Po stwierdzeniu 
prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna można przystąpić do jego 
uszczelniania. 
7) Jeśli w otworze ma być montowany zestaw okien należy dokonać połączenia tego zestawu za 
pomocą odpowiednich łączników i skręcić. 
8) W przypadku montażu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki 
rozprężnej paroprzepuszczalnej i taśmy uszczelniającej. 
9) Uszczelnienie wykonuje się z założonymi w ramie prawidłowo funkcjonującymi, domkniętymi 
skrzydłami okiennymi. Nie należy otwierać skrzydeł do czasu zakończenia uszczelnienia. 
10) Uszczelnianie wykonuje się przy pomocy piany montażowej, stosując się do zaleceń jej producenta. 
Poleca się stosowanie pistoletów do nakładania piany, dzięki którym możliwe jest jej równomierne 
położenie i zapobieżenie zbędnym wyciekom i zdeformowaniu ram. 
11) Aby pianka pełniła funkcję izolacji cieplnej należy ją zabezpieczyć przed nasiąkaniem wilgocią 
poprzez pokrycie odsłoniętych powierzchni. Izolowanie od wpływu wilgoci winno spełniać 
podstawową zasadę: szczelniej od środka pomieszczenia niż od zewnątrz. Dlatego optymalnym 
sposobem uszczelniania, oprócz zastosowania piany montażowej, jest zastosowanie silikonu, folii 
paroszczelnej od wnętrza pomieszczenia, a z zewnątrz np. uszczelnienie taśmą rozprężną lub 
zastosowanie płaskownika z PVC z uszczelką. Dopuszczalne są również inne materiały 
paroprzepuszczalne i wodoszczelne. Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie 
piany montażowej oraz zastosowanie 2-3 mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni 
pomiędzy ramą okienną a tynkiem. 
12) Piana rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilżenie wodą 
powierzchni ramy i muru przed rozpoczęciem wykonania uszczelnienia piana montażową. Przed 
całkowitym utwardzeniem piany nie wolno jej obrabiać. Użycie piany w nadmiarze jest 
nieuzasadnione - wskazane jest, aby wypełniać ok. 1/3 objętości szczeliny montażowej. 
13) Połączenie parapetów z ramą okienną w miejscach narażonych na działanie wody opadowej należy 
uszczelnić silikonem. 
5.2.2. Montaż ościeżnicy drzwiowej 
Przed zabudowaniem ościeżnicę dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie w zależności od agresywności 
środowiska i użytych materiałów. W środowiskach o dużej agresywności korozyjnej np. w ścianach z 
płyt gipsowych lub wmurowywane przy użyciu mokrego gipsu zaleca się stosowanie ościeżnic 
zabezpieczonych powłoką cynkową lub inną odporną na agresywne działanie środowiska. Przed 
zamontowaniem ościeżnic należy ich zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć przed zabrudzeniem np. 
taśmą lub folią. W przypadku zabrudzenia w czasie montażu, powierzchnię należy oczyścić i 
pomalować farbą podkładową 
Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną. Podczas montażu ościeżnicę ustawić tak, 
aby nadproże ustawione było poziomo a stojaki pionowo (kąt 90°), a następnie ościeżnicę 
unieruchomić. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie stojaków i nadproża tworzyły jedną płaszczyznę. 
W celu zabezpieczenia przed deformacją, we wnękę ościeżnicy włożyć, w trzech miejscach ( na 
wysokości zawiasów i otworu zamka), belkę rozprężną lub deskę tak, aby na całej wysokości ościeżnicy 
była zachowana taka sama szerokość wnęki. Usztywnioną ościeżnicę wypełnić należy zaprawą 
betonową. Do wstępnego montażu ościeżnicy można użyć pianki montażowej, wstrzykując ją punktowo 
w narożach. Po utwardzeniu pianki można przystąpić do wypełnienia ościeżnicy zaprawą betonową. Po 
związaniu betonu puste miejsca wypełnić pianką montażową lub innym materiałem wypełniającym. Nie 
należy stosować materiałów wypełniających, które mogą spowodować korozję ościeżnicy. 
W czasie montażu należy kontrolować ustawienie ościeżnicy, a po jej osadzeniu sprawdzić czy 
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zostały spełnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca się montażu ościeżnic na samą piankę 
montażową ze względu na zbyt słabą sztywność tak osadzonej ościeżnicy i możliwość jej wypaczenia. 
W przypadku osadzania w ścianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydła drzwiowego, 
należy sprawdzić, czy połączenie ościeżnicy z murem osiągnęło odpowiednią wytrzymałość. Do 
ościeżnicy dobrać odpowiednie skrzydło drzwiowe z uwagi na różnorodność stosowanych zamków i 
grubości drzwi. 
Po wyborze lewego lub prawego skrzydła należy usunąć plastykowe zaślepki po jednej ze stron 
ościeżnicy i wkręcić zawiasy. Następnie osadzić skrzydło drzwiowe na zawiasach i usunąć zaślepione 
otwory zamkowe w ościeżnicy po stronie zamka drzwi. 
Montaż ścianek działowych z płyty wiórowej pokrytej laminatem, należy wykonać zgodnie z 
instrukcjami montażu dostarczonymi przez producentów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO 
„Postanowienia Podstawowe”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 
zgodność wbudowanego elementu z dokumentacją techniczną, 
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, mb ). 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia, podkładów pod posadzki i niektórych izolacji należą do robót 
ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO należy 
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
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wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1) WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-B- 
91000:1996 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi terminologia. 
3) PN-EN 
12608:2004 
Kształtowniki z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U) do 
produkcji okien i drzwi Klasyfikacja, wymagania i metody badań 
4) PN-EN 477:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U do 
produkcji okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych 
na uderzenie spadającego ciężarka 
5) PN-EN 479:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do 
produkcji okien i drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego 
6) PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do 
produkcji okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150 
°C. Metoda badania 
7) PN-EN 513:2002 Kształtowniki z niezmiękczonego (polichlorku winylu) (PVC-U) do 
produkcji okien i drzwi Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie 
klimatyczne 
8) PN-B- 
94430:1997 
Okucia budowlane, klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy 
9) PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
– szklone, klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania. 
10) PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
11) PN-88/B- 
10085/Az2-1997 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
12) PN-88/B- 
10085/Az3-2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
13) BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
14) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich i malarskich dla zadania :  „Remont budynków przy ul. Wiejskiej w Gródczankach” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie robót w obrębie projektowanych urządzeń. 
W zakres robót wchodzi: 
Wykonanie podłóg i posadzek, 
Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie – roboty wewnętrzne, 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstwowych, 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych, 
Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub wełny mineralnej, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) oraz definicjami podanymi w WO 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto: 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, 
Okładzina - zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji. 
Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia. 
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem wilgoci, 
Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji 
lub usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 
Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 
Taśma uszczelniająca – pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiału, który zabezpiecza złącze 
zazwyczaj przed przedostaniem się wody deszczowej, 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo 
elektryczności, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, WO i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. Szczegółowo Wymagania Ogólne ujęto w WO00.00 
 
2. MATERIAŁY 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie . 
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2.1. Roboty wykończeniowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
Tynki cementowo-wapienne 
farba emulsyjna akrylowa, farba olejna 
materiał izolacyjny powłokowy, 
papa termozgrzewalna, 
folia polietylenowa 
płynna folia uszczelniająca Superflex 1 
styropian samogasnący, 
podbudowa betonowa posadzki, 
płytki posadzkowe ceramiczne 
płytki glazurowane ścienne, 
zaprawa cementowo-wapienna do tynków kat.III, 
zaprawa samopoziomująca 
wykładzina podłogowa PCV homogeniczna gr.2mm, obiektowa, antypoślizgowa, 
profile dylatacyjne podłogowe i ścienne 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
3.1. Sprzęt stosowany 
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm3 
drobny sprzęt do nakładania warstwy gipsu szpachlowego 
sprzęt do ręcznego wykonania tynków 
wiertarka udarowa, motek, poziomica 
urządzenie do cięcia płytek ceramicznych 
rusztowania systemowe 
oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
5.2.1. Izolacje 
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić 
materiałem z którego wykonano podłoże. Przygotować środek do wykonania izolacji. Materiał izolacyjny nanosić 
szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji. 
Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 
Izolacje cieplne wykonać należy z płyt z wełny mineralnej lub styropianu samogasnącego. Płyty powinny ściśle 
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do siebie przylegać. Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. Łączna grubość izolacji 
powinna odpowiadać wartościom podanym w dokumentacji technicznej. 
5.2.2. Wykonanie podłóg i posadzek 
Grubość podkładu betonowego lub żelbetowego pod posadzkę powinna być zgodna z dokumentacją 
techniczną. Podkład układać pomiędzy listwami kierunkowymi wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę 
powierzchni, która powinna być pozioma jeśli projekt nie przewiduje wykonania spadków. Po ułożeniu beton 
należy zagęścić łatą wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. 
Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w postaci nacięć o głębokości 1/3 grubości podkładu. 
Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu 
następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany poprzez okresowe polewanie wodą i przykrycie folią 
polietylenową. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5÷6 tygodniach wykazywać wilgotność 3%. 
Wykonany podkład powinien być równy i gładki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od powierzchni 
poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie powinno przekraczać ±2 mm. 
Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 
rodzaju płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu 
nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej 
szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie 
powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm. 
Posadzki z wykładzin PCV homogenicznych – 
PODŁOŻE - Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja firmy instalującej 
wykładzinę dotycząca warunków montażu w obiekcie. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 
-wytrzymałość (klasa B12-B15), 
-grubość minimum 5 cm, 
-prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144 
SPRAWDZENIE - Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną 
izolację przeciw wilgoci. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2%. Musi to zostać sprawdzone 
higrometrem. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna od tłuszczów, 
zanieczyszczeń i mleczka cementowego. 
PRZYGOTOWANIE - Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość 
powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. 
b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 
c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 
MASY NIWELUJĄCE - Gdy podłoże nie spełnia wymagań równości należy zastosować masę 
niwelującą o parametrach: wytrzymałość na ściskanie 20-24N/mm2 oraz na zginanie około 9N/mm2. W 
ciągach komunikacyjnych o dużych obciążeniach użytkowych parametry te powinny wynosić: wytrzymałość 
na ściskanie około 40 N/mm2, na zginanie 12N/mm2. Przed wylaniem masy należy zastosować środek 
gruntujący, tego samego producenta co masa. 
KLEJE - Należy stosować kleje do wykładzin PCV producentów: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit, lub innych 
rekomendowanych przez Polyflor. 
SPAWANIE ŁĄCZEŃ - Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
AKCESORIA WYKOŃCZEŃIOWE - Wykładzina wywinięta na ściany: można stosować profil Ejecta 
CF (cove former) oraz  profil Ejecta CS (capping strip) 
b. Listwa typu Ejecta MC8: należy ją montować po zamontowaniu wykładziny. 
c. Listwa typu Ejecta MC 18: należy ją spawać z wykładziną celem uzyskania 
jednolitej posadzki. 
PRZECHOWYWANIE- Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i 
zabezpieczone przed upadkiem. 
WARUNKI MONTAŻU - Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem 
i włączone po 48 godzinach od zakończenia montażu. 
b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji 
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pionowej, w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montażem. 
Ta temperatura musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po 
zakończeniu montażu. 
c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 
MONTAŻ - Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni i 
walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami w 
kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się odbywać 
w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą. 
Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii 
budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości 
a następnie spawać sznurem Ejecta weld rod. Po spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po 
spawaniu, dokładnie po wystygnięciu. Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy używać profili Ejecta 
CF (cove former). Do klejenia powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych. 
Wszystkie łączenia pionowe należy spawać. 
ZAKOŃCZENIE MONTAŻU - Zamieść i odkurzyć wykładzinę. Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z 
wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając środka Bendurol Forte firmy Henkel-Ecolab 
(wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą 
wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej. 
ZABEZPIECZENIE - Po zakończeniu montażu wykładzinę należy pokryć warstwą akrylanową np. Lodan lub 
Gliz Metalic firmy Henkel-Ecolab (wg instrukcji producenta). Po wyschnięciu przykryć folią lub innym 
materiałem. 
5.2.3. Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie - wewnętrzne 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Podłoża powinny być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże 
powinno być oczyszczone z kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej jak 5°C. Świeże tynki zewnętrzne powinny być chronione 
przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny być przez okres 
jednego tygodnia zwilżane wodą. 
Tynki cementowo-wapienne należy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III - trójwarstwowe, 
składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. Powierzchnie tynków powinny być 
poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich 
nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd 
powierzchni tynków - dopuszcza się nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 
sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków. 
Minimalna grubość tynku - 1,5 cm, chyba że przewiduje się zastosowanie tynków pocienionych z zapraw 
plastycznych lub tynków specjalnych (wodoszczelnych, ciepłochronnych etc.). 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 22ºC. Tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4 tygodni od ich 
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek 
zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być naprawione. Powierzchnia powinna być 
odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być 
zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, 
rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić 
specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się ściśle według 
zaleceń producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio 
dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcieńczalnika. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podłoże należy zagruntować rozcieńczoną wodą w stosunku 1:5 farbą 
emulsyjną, po 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować 
podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem malarskim. 
Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, 
odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz 
jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie 
z PN-69/B-010280. 
Płytki ceramiczne na ściany budynków sanitarnych powinny posiadać atest producenta dla zastosowań w 
obiektach przemysłowych. Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien przedstawić Inżynierowi próbki do 
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akceptacji. Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych można rozpocząć po wykonaniu 
tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej a także innych robót 
(malarskich, podłogowych itp.). W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża mogą być stosowane tylko kleje 
zalecane przez producenta płytek. Podłoże pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i 
zanieczyszczeń oraz zagruntowane według zaleceń producenta. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona 
przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości 
płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy wypełnić spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane w narożach 
ścian, przy ościeżnicach i podobnych miejscach nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach ścian i na 
stykach z ościeżnicami winny być wypełnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien 
sporządzić plan ułożenia okładzin na podstawie rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 
mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1m. 
5.2.4 Dylatacje 
Dylatacje należy zabezpieczyć systemem osłon dylatacyjnych. Proponowane osłony wg 
systemu przyjęto wg. katalogu c/s group. Modele SMN składają się z profilu centralnego aluminiowego 
utrzymywanego klipsy rozmieszczone co 600 mm lub przez "profil zatrzaskowy" (mocowany za pomocą 
kołków rozporowych). Modele AFW składają się z płyty centralnej utrzymywanej przez dwa profile na 
zakładkę mocowane zatrzaskowe w ramie aluminiowej, rozmieszczone co 600 mm (profil 
mocowany przy pomocy swoich elementów mocujących do podpory betonowej). Profile aluminiowe są 
dostarczane w długości standardowej 3m, surowe lub anodyzowane, koloru naturalnego (co do 
ewentualnych innych kolorów skonsultować się z nami). 
mocowanie: SPIT HIT 5/6 lub zamiennik, średnica otworu: 5 mm głębokość otworu: 45 mm 
5.2.5. Rusztowania 
Przy robotach elewacyjnych należy stosować rusztowania systemowe, z atestem dopuszczającym do 
stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach należy utrzymywać 
bezwzględny porządek. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO 
„Postanowienia Podstawowe”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Kontrola jakości wykonania tynków polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, 
wymaganiami oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 
6.2.1. Roboty tynkarski, malarskie i posadzki 
Kontrola jakości wykonania tynków oraz okładzin ścian z płytek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 
wygląd płaszczyzny, 
pionowość wykonania, 
krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, 
narożniki i styki z ościeżnicami. 
wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 
związanie posadzki z podkładem, 
prawidłowość powierzchni, 
grubość posadzki, 
szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek), 
wykończenie posadzki. 
Kontrola jakości wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, 
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wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlega wygląd płaszczyzny 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, mb ). 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO należy 
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
4. PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
5. PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
6. PN-75/B-10121 Okładzina z płytek ściennych,. Wymagania i badania przy odbiorze 
7. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
8. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
9. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
10. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
11. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcięczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
12. BN-79/611-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
13. BN-73/6112-07 Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania 
14. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
15. BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania 
16. BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna 
17. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne akrylowe do wymalowań wewnętrznych 
18. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
19. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
20. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
21. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
22. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
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badania przy odbiorze. 
23. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
24. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
25. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
26. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
27. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
28. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
29. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania: „Remont budynków przy ul. Wiejskiej w Gródczankach” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 
(1) Roboty przygotowawcze: 
18) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
(2) Roboty zasadnicze: 
1) Wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych 
2) Rozbiórka elementów betonowych 
3) Rozbiórka nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową 
4) Wywóz gruzu i utylizacja stolarki 
(3) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
1) Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 
2) Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w 
WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
samochody ciężarowe, 
piły mechaniczne, 
palniki acetylenowe, 
drobny sprzęt pomocniczy, 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym 
środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
5.2. Rozbiórka 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym 
z zachowaniem ostrożności. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc na wskazane 
składowisko odpadów . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
materiałów. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
Ilość robót rozbiórkowych dotyczących całych obiektów oblicza się na podstawie wizualnej oceny kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych. 
Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
1) m2 (metr kwadratowy) - dla: 
2) m3 (metr sześcienny) - dla 
powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO należy 
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


