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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku DPS w Opatowie . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji  robót  wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla 

wszystkich Specyfikacji Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje  docieplenie 

budynku DPS w Opatowie. 

1.3.1. Określenia podstawowe. 

1.3.2. Budynki – obiekty i urządzenia służące do usługowych. 

1.3.3. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących  zadanie budowlane na czas jego  wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.3.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt,  

z ponumerowanymi stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  

wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych odbiorów Robót  

przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem 

Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

1.3.5. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania  Robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

1.3.6. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 

1.3.7. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej 

ich wykonania . 

1.3.8. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  

stronami służący  do wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  

w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy  

w Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.3.9. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez 

Inspektora. 

1.3.10. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego 

przekroju osi  drogi lub obiektu mostowego. 

1.3.11. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  

tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji  nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami  , przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego  rodzaju robót budowlanych. 

1.3.12. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  

szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.3.13. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  

siebie położonymi , np. odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 
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1.3.14.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi 

przedmiotów 

1.3.15. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi 

przedmiotów 

1.3.16. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora 

w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

1.3.17. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji 

Projektowej 

1.3.18. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  

1.3.19. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie   

w realizacji zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp. 

1.3.20. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  

budowlanego , np. droga, kolej, rurociąg itp. 

1.3.21. Przykrycie – osłona ułożona nad siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  

mechanicznym uszkodzeniem  od góry 

1.3.22. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  

funkcji terenom naruszonym  w czasie realizacji  zadania budowlanego  

1.3.23. Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę  i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.3.24. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika  i 

oprawy  oświetleniowej ulicznej , w której w podstawę zainstalowane są urządzenia 

łączeniowe i zabezpieczające.  

1.3.25. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną i technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia  

przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać  na 

wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochrona 

budowli lub jej elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót   

i poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  

Wykonawcy plac budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i  współrzędne punktów głównych oraz 

reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację  projektową  i specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na 

własny koszt 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.     

Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące  

rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w  4 egzemplarzach i przedłoży je 

Inspektorowi do zatwierdzenia. 

 

 

 



 

 

4 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część 

Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  

następująca ich ważność: 

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

2) Dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora , który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 

uważane za wartości  docelowe, od których  dopuszcza się odchylenia w ramach  

określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być  

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech 

nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo 

obie te wartości  , to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  

materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 

wartości granicznych. 

W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną, ale osiągniętą zostanie  możliwa do 

zaakceptowania   jakość  elementu budowli, to Inspektor  może zaakceptować takie 

roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  

ceny kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją 

projektową  lub specyfikacją techniczną, i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość 

elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty  

rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania 

realizacji Kontraktu aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 

W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne środki 

niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków, dla których  jest to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez 

Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez 

Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się, że  

jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie 

podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  

dotyczących ochrony środowiska na placu 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 w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując  się do  tych  wymagań  Wykonawca  zapewni 

spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 

zostaną wybrane tak, aby nie powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 

b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 

c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  

szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w         

             odpowiednich przepisach  dotyczących ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 

odpowiednie przepisy , na terenie baz  produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych   

mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem  osób trzecich. 

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone 

do użycia. 

Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu  większym  od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, 

wydawane przez  uprawniona jednostkę ,  jednoznacznie określające brak  

szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość  zanika ( np.  materiały pylaste) mogą być użyte  pod 

warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów  od właściwych  organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  

specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska , to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  

własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie 

gorszy niż przed  powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu 

takich jak:  przewody , rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od 

odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych 

urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego 

oznaczenia i zabezpieczenia  przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 

Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  

transporcie  materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 

budowy. 

Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków  i w sposób ciągły będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora. Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za  

uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na 

istniejących warstwach nawierzchni  w obrębie placu budowy. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem budowlanym i będzie  zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  

własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora. 

1.5.10. 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 Kontraktowej.  
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1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru 

końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie 

Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  

z wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem robót. 

Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  

dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie, że  

wszelkie  materiały z danego  źródła uzyskają  zatwierdzenie. 

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła, 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 

Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych  

i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.   

Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  

inne koszty  związane z pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót . 

Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  

wykorzystane do robót  lub odwiezione na  odkład  odpowiednio do wymagań  

kontraktu i wskazań Inspektora.      

Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  

prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 

Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy  

i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

2.3 Inspekcja materiałów. 

Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą  być  pobierane  

w celu sprawdzenia ich  właściwości . Wynik tych kontroli będzie  podstawą  akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z placu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeżeli 

Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót , niż te , dla 
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których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez 

Inspektora.  

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem .  

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 swoją    

         jakość i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez Inspektora.  Miejsca  

         czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  Wykonawcę  

         do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego  zastosowania materiału w wykonanych robotach , Wykonawca  

powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie przed użyciem 

materiału , albo w okresie  dłuższym , jeśli będzie to  wymagane dla badań  

prowadzonych przez  Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie 

może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora . 

3.    SPRZĘT 

         Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie 

powoduje  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  Specyfikacji 

Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , zaakceptowanym przez Inspektora ;  

w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez inspektora . 

Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie  

z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej  

i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  

utrzymany w dobrym stanie  i gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony 

środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 

Jeżeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania 

warunków Kontraktu , zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

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 , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora , w terminie  przewidzianym kontraktem.      

Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące 

przepisów ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie i 
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innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do 

wjazdu na drogi  publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących 

spowodować  ich zanieczyszczenie. 

W przypadku ich powstania 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 wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za 

jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót , za ich zgodność   

z  dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem 

zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  w terenie   

i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie z  wymiarami  

i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora.. Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę   

w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli  wymagać tego  będzie Inspektor , 

poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt.  

Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . 

Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje 

Inspektora  dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  

oparte  na wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także  w 

normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki  badań 

materiałów  i robót ,rozrzuty normalnie  występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów , doświadczenia z przeszłości , wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki  

wpływające  na rozważaną kwestię . 

Inspektor  jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich 

materiałów  dostarczonych na budowę  lub na niej produkowanych , włączając 

przygotowanie  i produkcję  materiałów . Inspektor  powiadomi Wykonawcę   

o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować  jak  

w punkcie 2.4. 

Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego 

wyznaczonym , po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Wady robót spowodowane  przez poprzednich wykonawców. 

Jeżeli Wykonawca  wykonał roboty  zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i Szczegółową  Specyfikacja Techniczną , a zaistniała wadliwość  tych robót 

spowodowana została  robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców , 

to Inspektor zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby 

wyeliminować  ich wady , a  Wykonawca  wykona dodatkowe  roboty zlecone przez 

Inspektora na koszt Zamawiającego. 
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6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora  programu zapewnienia jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony 

sposób  wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją  projektową , Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez 

Inspektora. 

Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- BHP 

- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania 

poszczególnych  elementów robót 

- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 

- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 

- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także 

sposób i formę  przekazywania tych informacji Inspektorowi 

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i 

załadunku materiałów , spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu 

- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , 

prowadzonych podczas  dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i 

poszczególnych elementów robót , sposób postępowania z materiałami i 

robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów . 

Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i badań  

materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań  

materiałów oraz  robót. 

Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  

przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami  zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej . 

Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych. 
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W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny , aby zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i 

sprzęt  posiadają ważną  legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  

wymaganiom  norm  określających procedury badań . 

Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich 

inspekcji . 

Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy 

personelu jeżeli niedociągnięcia te   

będą tak poważne , że mogą  wpłynąć  ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast 

wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia dopiero wtedy  , gdy  

niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów , sprzętu itp. 

Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  pobierania 

próbek, opartych  

na  zasadzie  , że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z jednakowym  

prawdopodobieństwem  wytypowane do badań .   

Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych 

materiałów , które budzą  wątpliwości , co do  jakości , o  ile kwestionowane  materiały 

nie   zostaną przez Wykonawcę  

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych  dodatkowych badań  pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku  stwierdzenia usterek , w  przeciwnym  wypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez  Inspektora.  

Próbki dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora będą 

odpowiednio opisane i  oznakowane  w sposób  zaakceptowany przez  Inspektora . 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.  

W przypadku , gdy normy  nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Specyfikacji Technicznej  , stosować należy  wytyczne krajowe , albo inne procedury , 

zaakceptowane przez Inspektora . 

Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań  Wykonawca powiadomi  Inspektora o  

rodzaju , miejscu  i terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub badania , 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak 

najszybciej , nie później  jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia  

jakości.   

Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według 

dostarczonego  przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 

          Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor uprawniony jest  do dokonywania   

          kontroli, pobierania  próbek i badania materiałów  u źródła ich wytwarzania i   
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         zapewniona  mu będzie  wszelka potrzebna  do tego pomoc  ze strony Wykonawcy i   

         producenta materiałów. 

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  

Wykonawcę , będzie oceniać  zgodność   materiałów i robót  z wymaganiami 

Specyfikacji technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych  przez 

Wykonawcę. 

Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli  wyniki tych badań  wykażą , że raporty 

Wykonawcy są  niewiarygodne , to Inspektor  poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań  , 

albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z  dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną . W takim przypadku  

całkowite koszty  powtórnych lub  dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.      

6.7.   Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 

Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może 

dopuścić   do użycia  materiały  posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  

zgodność  z  warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację 

Techniczną , 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. 

Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub 

maszynach musi  posiadać ważną  legalizacje  wydaną przez  upoważnione instytucje. 

Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w  

dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z 

Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną odrzucone. 

 6.8.  Dokumenty budowy. 

         (1) Dziennik budowy. 

              Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu  

budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie 

dziennika budowy  zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót , stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i 

gospodarczej  strony budowy. 

Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania , 

podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką  , w 

porządku  chronologicznym , bezpośrednio jeden pod  drugim , bez przerw. 

Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone 

kolejnym  numerem załącznika  i opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy i 

Inspektora. 

Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 

- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i 

harmonogramów  robót 
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- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 

-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy 

przerw i  ich przyczyny 

- uwagi i polecenia Inspektora 

- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem  powodu 

- zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających, ulegających zakryciu , 

częściowych i końcowych  odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  

podlegających  ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku 

z warunkami klimatycznymi 

- zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej 

- dane dotyczące czynności  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych 

przed i w  trakcie wykonywania robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia 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 

               Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy  , wpisane do dziennika budowy   

               będą przedłożone  Inspektorowi  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub zajęcia stanowiska. 

Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  

się.Projektant nie jest  jednak stroną  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  

poleceń Wykonawcy robót. 

                (2) Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego    

 postępu każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza   

 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” 

kosztorysie i  wpisuje się do  księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty jakościowe 

Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia  jakości ,  dokumenty te  stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 

(4) Powstałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , 

następujące  dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 

b) protokoły przekazania placu budowy 

c) protokoły odbioru  robót 

d) protokoły z narad i ustaleń 

e) korespondencje na budowie 

               (5)  Przechowywanie dokumentów  budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów budowy  

spowoduje jego natychmiastowe  odtworzenie w formie  przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze dostępne  dla Inspektora i 

przedstawione do  wglądu na  życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

              Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w  

               jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o 

zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” 

kosztorysie lub gdzie indziej  w Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy 

od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do 

celu terminowo ustalonej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.       

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , 

wszystkie  pomiary długości i odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  

skrajnymi  będą  obmierzone równolegle  

w metrach  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 . 

W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile 

walcowane, drut, elementy w rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których 

w ateście producenta  podano ich   

wymiary lub masę  , dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  obmiaru. 

Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a 

ich  akceptacja nastąpi na podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile 

ich nie  określono w specyfikacji technicznej. Drewno będzie mierzone w metrach 

sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. Woda 

mierzona  będzie w metrach sześciennych. 

Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w 

dokumentacji  projektowej.      

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną 

dostarczone  przez Wykonawcę . 

Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  

będzie posiadać ważne świadectwa  legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe  

będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w całym okresie  trwania 

robót.        

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 przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  

odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na karcie księgi obmiaru . W razie braku 

miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegają   

następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora  przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiorowi końcowemu 

b) odbiorowi pogwarancyjnemu       

8.2. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w 

odniesieniu  do ich ilości , jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona  przez Wykonawcę   

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym 

fakcie Inspektora. 

Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  

kontraktowych . 

Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników  badań i 

pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją  

 projektowa i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu , 

zwłaszcza w zakresie  wykonania robót uzupełniających  i robót  poprawkowych. 

W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  

uzupełniających  , komisja  przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru 

końcowego . 

W przypadku  stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót  w 

poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  większego 

wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , 

oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w  dokumentach kontraktowych.  

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  protokół  

odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  następujące 

dokumenty: 

- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 

- Specyfikacja techniczna 

- Uwagi i zalecenia Inspektora  

- Ustalenia technologiczne 

- Dziennik budowy i księga obmiaru 
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- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z  

   specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań i 

pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 

- Sprawozdanie techniczne 

- Protokoły odbioru przez Straż Pożarną. 

  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 

- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez  Zamawiającego 

- uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót 

                 W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania   

                dokumentacyjnego nie będą gotowe  do odbioru końcowego , komisja w   

                porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin odbioru końcowego  

                robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą   

zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  

komisja.    

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robót związanych  z usunięciem  

wad stwierdzonych  przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie  

gwarancyjnym. Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej 

obiektu z  uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne 

        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za    

       jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 

Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  9 

Specyfikacji technicznej i w  

dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 

- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  

- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy) 

- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i 

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii 

i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania 

robót,  wydatki dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( obsługa 

geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), opłaty za dzierżawę  placów i 

dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  

okresie  gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w 

wycenionym „ślepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  tą  pozycją kosztorysową za 

wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  

zaplecze  umożliwiające  pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z  dociepleniem budynku DPS  

w Opatowie. 

1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 

         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w  przedmiocie  

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

1.3.  Zakres  robót objętych  SST. 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  związanych z 

wykonaniem docieplenie budynku DPS w Opatowie tj: 

         - docieplenie elewacji budynku 

         - wymiana obróbek blacharskich 

1.4.  Określenia podstawowe. 

        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  

zawarte są  w  warunkach ogólnych  

Specyfikacji Technicznej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji 

Technicznej. 

2. Materiały. 

2.1. Stosowane materiały. 

Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  

warunkom technicznym wytwórni lub innym  umownym warunkom. 

2.2. Składowanie materiałów. 

Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  

danego typu materiałów. 

W przypadku braku wytycznych  , zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy 

powinny być  opracowane przez Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 

Materiały takie jak : cement , wapno, kleje, gotowe tynki, należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych , suchych , przewietrzanych i  oświetlonych. 



 

 

18 

 

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone  w miejscu 

, gdzie  nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne. 

3. Sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości  jak i 

wytrzymałości, powinien  mieć ustalone  parametry techniczne i powinien być  

ustawiony zgodnie  z wymaganiami producenta oraz  stosowany zgodnie z ich  

przeznaczeniem. 

4. Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane  do 

transportu materiałów  , elementów  konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania 

danego rodzaju robót.  

W czasie  transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  materiałów i osprzętu 

należy przestrzegać zaleceń  wytwórcy . Wskazane jest dostarczenie materiału i  osprzętu  

na stanowisko  montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 45111100-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe jak: 

- rozbiórka  rur spustowych oraz obróbek blacharskich, 

- skucia tynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami 

podanymi w ST -0 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" .Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

projektową i ST. 

Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do 

wykorzystania. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 

Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w 

zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 0 “Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego sprzętu: 

-sprzęt do robót ręcznych 

-nożyce mechaniczne 

Winda przyścienna 
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Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Kierownika 

budowy 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 

transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne 

wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

lub do zakładu utylizacji. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 

transportu, jak: 

-samochód skrzyniowy 

- elektronarzędzia 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 

sposób określony przez Kierownika Budowy. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na 

samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Nadzoru lub do zakładu 

utylizacji. 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia 

to: 

-podrażnienia błon śluzowych 

-uszkodzenia głowy 

-upadek z wysokości 

-uszkodzenia rąk i nóg 

5.2. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

-przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów 

-zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 

-przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp. 

-zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

-zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania 

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

Nie wolno: 

-ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

-obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

-zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

-prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr 
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-prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 

należy bezwzględnie wstrzymać) 

-prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie 

-gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu 

-Roboty rozbiórkowe należy: 

-prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

-prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

-elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

-elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

-znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami, 

-Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

-używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych 

-utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 

konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 

-w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne. 

-w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

5.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

-bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

-o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

-w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

-każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

5.5. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

5.6. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”, 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podają ST-0„Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować na 

podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości 

robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki. 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

-Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U.  Nr 47 

poz. 401 z 2003 r. 

-Prawo budowlane – Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. 

-Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 

-Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

ST-2 – OCIEPLENIE ŚCIAN kod CPV 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem docieplenia budynku 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robót 

jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

docieplenia budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a. obróbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej 

b. docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70 gr. 10 cm wraz z wykonaniem tynku 

cienkowarstwowego silikatowego  lub akrylowego o grubości ziarna 1,5 mm, 

c. docieplenie ościeży płytami styropianowymi j.w. 3 cm wraz z wykonaniem tynku 

cienkowarstwowego silikatowego  

    lub akrylowego o grubości ziarna 1,5 mm, 

d. docieplenie cokołu budynku ze styropianu j.w. gr. 10 cm wraz z wykonaniem tynku 

mozaikowego. 

e. ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 

f. demontaż i ponowny montaż rur spustowych oraz innych elementów przymocowanych do 

ścian, 

g. rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m i. wykonanie daszków ochronnych 
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j. wywóz gruzu na odległość do 5 km. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo i wodoodporna, o dużej 

przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

Transport i składowanie 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 

zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.2. Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty ze styropianu EPS 70 gr.10 

cm, samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian o 

odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, 

odporności na temperaturę co najmniej 700˚C po sezonowaniu u producenta przez okres 

około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 ˚C i wilgotności 

powietrza 65%. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie 

większymi niż +2 mm, a grubość 10mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny 

przekraczać ±1,5mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do 

powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki 

polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.  

Do wykonania izolacji ościeży należy zastosować styropian EPS 70  gr.3 cm.  

Transport i składowanie 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania 

płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych 

w warstwie termoizolacyjnej. 

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego, należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu 

docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią 

dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i 

osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

2.4. Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub 

tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 

posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

Transport i składowanie 

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać 

ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 

paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych 

pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy 

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 

cienkowarstwowy o grubości ziarna 1,5mm. Należy stosować tynk z tego samego systemu co 

w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 



 

 

23 

 

Transport i składowanie 

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 

szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej  

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny żywiczny 

Tynk żywiczny służy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na 

tradycyjnych tynkach, na podłożach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiórowych, 

gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem są tu transparentne żywice, a wypełniaczami kolorowe 

żwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literą D), żwirki kwarcowe o 

uziarnieniu 1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne łamane kruszywo 

marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literą M). Materiał przeznaczony 

jest do nakładania i wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. 

Właściwości materiału pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy. Tynk 

żywiczny szczególnie zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narażonych na 

wycieranie ścianach wewnątrz budynków, np. przy wejściach, na korytarzach, na klatkach 

schodowych. Na zewnątrz budynków, tynk żywiczny zaleca się stosować na powierzchniach 

ulegających szybkiemu zabrudzeniu: na cokołach, balustradach, w ościeżach okien i drzwi. W 

przypadku intensywnych, ciemnych kolorów, stosowanie Tynk żywiczny jako warstwy 

elewacyjnej w systemie dociepleń budynków (z zastosowaniem płyt styropianowych) 

powinno być ograniczone do małych powierzchni, np. cokołów czy detali architektonicznych 

Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią 

Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 

Zakładu Higieny. 

Transport i składowanie 

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 

szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.7. Pozostałe materiały uzupełniające 

Materiałami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 

narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. 

naroży budynku).  

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

-środek transportowy 

-samochód samowyładowczy do 5 t 

-żuraw okienny przenośny 0,15 t 

-rusztowanie zewnętrzne rurowe systemowe. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki szczegółowe 
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-Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna 

wynosić powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i 

uszkodzeniem. 

-Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 

zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 

-Powierzchnie ie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 

-W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. 

-Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość (minimum 

45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania 

wody. 

-Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +_ 6 mm na 

promieniu 1,2 m , wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą 

odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu niwelowane w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru. 

-Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności 

kleju do podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. 

Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem 

termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą. 

-Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu 

łaty długości co najmniej 2,5 m. 

-Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył 

dokładnie usunąć. 

-Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich 

jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią 

liczbę pracowników i rusztowań . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i 

nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać 

materiału pochodzącego z tej samej serii. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 

przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 

podłoża. Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować 

obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, 

anteny, tablice itp. 

5.4. Nakładanie zaprawy 

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 

wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 

powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków 

i powłok malarskich. „głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 

mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, 

paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 

całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio 

mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem 

i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy zagruntować preparatem i 

pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą 

wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę 

należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o 

średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej 

pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej 

powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za 
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pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy 

drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i 

przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość 

łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2. Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się 

nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża otworów dodatkowymi 

nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 

szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna 

jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku 

wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 

cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno 

odbywać się po ca 24 h. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można 

usuwać tylko mechanicznie. Prace prowadzić w zakresie temperatur od +500 C do +3000 C. 

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 

wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę 

należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 

pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 

zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości 

ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Świeże 

zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 

5.6. Ocieplenie cokołów 

Należy ocieplić cokoły na wysokość 0,50 m od poziomu przyległego terenu. 

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej można przystąpić do 

klejenia płyt styropianowych. Klejenie należy rozpocząć od dołu. Masę należy nakładać 

punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża. 

Zalecane jest wykonanie próby polegającej na przyklejeniu 3 próbek o wymiarach 25 cm x 25 

cm i sprawdzeniu przyczepności po trzech dniach. Na części ściany pod gruntem (cokół) 

wykonać tynk żywiczny wykonany na podwójnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie 

klejącej. 

5.7. Docieplenie ścian 

Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku 

uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta 

systemu docieplenia. 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej 

aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 

m2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawędziowej. Mocowanie 

mechaniczne wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Długość łączników 

warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 6cm. Po trzech dniach od 

przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać 

tynk cienkowarstwowy mineralny i podwójnie pomalować farbą akrylową zewnętrzną. 

Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez producenta 

systemu i zgodnie z projektem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO 

6.2. Kontrola jakości materiałów 



 

 

26 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz 

muszą posiadać świadectwa jakości producentów. 

6.3. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót, oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

-przygotowanie podłoża 

-jakość dostarczonych materiałów – atesty 

-grubości zastosowanych płyt styropianowych 

-ilości łączników na 1 m2 

-faktura i kolorystyki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 

1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną 

jakości robót i oceną użytych materiałów. 

9.2. Płatności 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

-roboty przygotowawcze 

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

-wykonanie i demontaż rusztowań 

-prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 

-Karty techniczne produktów. 

-Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 

Normy związane: 

-PN-B- 20130:421 płyty styropianowe 

-PN- 88/B-30000 cement portlandzki 

-PN- 88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

-PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

-PN- 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

            8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2017 r poz. 1332  z póź. 

zmianami  

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177  

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr  147, 

poz.1229  

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr 204,poz. 2086  
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /   

Wydaw. Arkady  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa 

na materiałach budowlanych 

  w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz  sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr  

  198, poz. 2041)  

- instrukcje ITB  

- instrukcje producentów  
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