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ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

ST 00.01 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku STAR-

WiK w Starogardzie Gdańskim 
 

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA : 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR - WiK Spółka z o.o. 83-200 

Starogard Gdański ul. Lubichowska 128 

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Starogard Gdański działkach nr 14/1, obr. geod. Nr 30.  
KOD CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA  
Zlecenie inwestora  

Dokumentacja techniczna 

Obmiar z natury 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikację techniczną (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w 

zamówieniach publicznych. 
 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują „Wymagania ogólne", wspólne dla 

robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
 

ST 01.01 Termomodernizacja – Rozbiórki 

ST 01.02 Termomodernizacja- Elewacja 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

 

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi 
 

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 
 

Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.  
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Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 

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

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 
 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8 ustawy „Prawo budowlane”. 
 

Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 
 

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 
 

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część 

opisową i rysunki 
 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót 
 

Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 
 

Inspektor nadzoru - należy przez to rozumieć osobę fizyczną reprezentującą interesy 

Inwestora na budowie 
 

Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę wykonującą roboty 

budowlane 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

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

załączonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu. 
 

Ustalenia projektowe - należy przez to rozumieć ustalenia podane w dokumentacji 

projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 

roboty oraz niezbędne warunki do jego wykonania 
 

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). 
 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 

wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 

symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  
 

OST - należy przez to rozumieć ogólną specyfikację techniczną. 

 

SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych sporządzoną dla określonego obiektu budowlanego. 
 

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 

w ustalonych jednostkach przedmiarowania. 
 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

Książka obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 
 

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
 
 

 
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 

Starogard Gdański 83-200, ul. Kościuszki 25, tel./fax. 058-5600344, e-mail: prac.architekt@wp.pl

Strona 5



Termomodernizacja budynków STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 

oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta (lub 

jego upoważnionego przedstawiciela) stwierdzający, na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób jest zgodny z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu. 
 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 
 

Procedura - należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość; definiujący: jak, 

kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być 

zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami. 
 

Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

BiHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określone w 

stosownych przepisach. 
 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

 
Program zapewnienia jakości (PZJ) - dokument, w którym Wykonawca przedstawia do 

aprobaty przez  
Zamawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

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

dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora 

nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Przekaże Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. Poda lokalizację i współrzędne istniejących punktów 

głównych obiektu oraz reperów.  
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Wraz z placem budowy Inspektor przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia 

zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
A - dostarczoną przez Zamawiającego, 
B - sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i zawierającą: 

–Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)  
–Plan BHP 

–Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora 

–Dokumentacja powykonawcza 

–Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, 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 kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 

pojazdów i pieszych, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

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. 
 
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 budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywał teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację magazynów i składowisk 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w 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 dopuszczalne do 

użytku.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko 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.  
 
 

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 
Starogard Gdański 83-200, ul. Kościuszki 25, tel./fax. 058-5600344, e-mail: prac.architekt@wp.pl

Strona 8



Termomodernizacja budynków STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 

ich użyte spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 
 
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 

nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
 
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. 
Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

Inspektora Planie Zapewnienia Bezpieczeństwa. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.   
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, 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 i 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 zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia. 
 
1.6.  Dokumentacja robót budowlanych i instalacyjnych. 

 

Dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych stanowią: 
 

- Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003r. nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę, 
 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodne z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zmiana Dz. U. z 

2005r. Nr 75, poz. 664),  
- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.),  
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z późn. 

zm.), 
 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 
 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, p. 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 
 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 

ST 00.02 MATERIAŁY 

 
1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania  

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez 

realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być : 

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że 

wyrób może być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten 

został wytworzony 

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co 

oznacza, że wyroby te mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i 

mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczeń przy wykonywaniu 

robót budowlanych. 
 
2. Źródła pozyskiwania materiałów i elementów budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych 

informacji dotyczących zamiany materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych. 

Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe , wcześniej nie 

używane materiały i elementy budowlane. 

Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i 

które nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne z 

normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajów i jeżeli 

jednakowo i w sposób trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i 

nieszkodliwości dla zdrowia. 

Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych nałożono 

ogólny obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z  
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ogólnych przepisów budowlanych, obowiązek ten można uznać za spełniony jeżeli 

materiały te uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności.  

 
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

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.  
 
4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 
 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji projektowej.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 

pod warunkiem: 

a) spełniania tych samych lub lepszych właściwości technicznych,  

b) przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

ST 00.03 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 ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

ST 00.04 TRANSPORT  
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1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym w umowie.  

 
2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do 

terenu budowy. 

 

ST 00.05 WYKONANIE ROBÓT 

 
1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości 

i asortymentów 

1.1. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w 

przedmiarach opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. 

Technologie zostały opracowane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Branżowych. 

1.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
ujętych w przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 

zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na 
realizację inwestycji.  

1.3 Zasady realizacyjne  
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy 

budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych 

dotyczących : 

A) bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt 

budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do: 

a. zawalenia się całego obiektu lub jego części, 

b. znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

c. uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji, 

d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go 

przyczyny 

B) bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać : 

a) zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 

b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 

c) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty  
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d) możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny 

sposób 

e) bezpieczeństwo ekip ratowniczych 

C) bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków, takich jak : pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, 

porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń 

D) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – 

obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia 

pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku : 

a. wydzielania się gazów toksycznych 

b. obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu 

c. emisji niebezpiecznego promieniowania 

d. zanieczyszczenia wody lub gleby 

e. nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej f. 

obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych  
E) ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który 

narażeni są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich 

zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach 

F) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz 

instalacje grzewcze, chłodzące , wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na 

niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu 

lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników. 
 
2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy  

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa 

przekazana dokumentacja przetargowa. 

Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi 

być zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa 

budowlanego nie stanowią inaczej. 
 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową 
obejmuje w szczególności:  

2.1 organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 

związanych z tym kosztów  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

2.2 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

Projektu organizacji budowy 

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

harmonogramu rzeczowo - finansowego 

2.4 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez 

nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

2.5 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami 

niezbędnymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię 

elektryczną i wodę  
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2.6 wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów 

komunalnych o uregulowanym statusie prawnym. 

2.7 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w 

dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich 

zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 

2.8 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 

20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, 

poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

2.9 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do  

minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji. 
 
3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową : 

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie należy wezwać Inspektora 

Nadzoru, a także zabezpieczyć je oraz nanieść jego lokalizację na dokumentację 

powykonawczą 

3.2 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego 

3.3 przewożenie materiałów i urządzeń środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na 

drogach publicznych  
Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać 
oczyszczone tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem.   

3.4 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry 

techniczne i dopuszczenie do użytkowania 

3.5 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów bhp i p-poż  
3.5.1 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. 

3.5.2 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

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.   

3.6 wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa 

3.7 opracowanie projektu organizacji robót 

 

4. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże egzemplarze dokumentacji i Specyfikacji Technicznej w ilości wynikającej z 

umowy. 

.  
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5. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja winna być zgodna z wykazem podanym w warunkach umowy.  

 

ST 00.06. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Przetargową, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną, jeżeli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji 

Przetargowej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

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

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim 

osobom przez Nią upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, 

gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 
 
ST 00.07. OBMIAR ROBÓT  

W przypadku jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, 

obmiar robót będzie określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy.  

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
ST 00.08. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu 

b) odbiorowi końcowemu inwestycji 
c) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu) 

8.2. Odbiór częściowy techniczny  
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w 

okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy. 

8.3. Odbiór końcowy inwestycji 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

stosunku do ich ilości, jakości i wartości. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie jakościowej oraz 

zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją.  

W przypadku, gdy według 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 komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 8.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 

końcowego technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 

 
ST 00.09. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętego przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują: 

a) robociznę bezpośrednią z narzutami 

b) wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

c) koszty robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do wykonania robót 

podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej. 

d) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

e) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

ST 00.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.),  
–  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881). 

–  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. 
Nr 147, poz. 1229).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późn. 
zm.).  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 
 
10.2.  Rozporządzenia  
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– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03  lipca  2003r.  w  sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-nia i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze 
zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005r., poz. 664).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. Poz. 
1156).  

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. 
U. Nr 121). 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmian.). 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 
195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

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

– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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Z uwagi na odstęp czasu między opracowaniem specyfikacji, a przystąpieniem do 

wykonywania robót, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowiązywania 

przywołanych aktów prawnych, norm i przepisów. Powyższe dotyczy niniejszej OST oraz 

wszystkich SST opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki 

dezaktualizacji aktów prawnych, norm lub przepisów należy bezzwłocznie zgłaszać 

Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. 

Negatywne skutki realizacji robót w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne 

będą obciążały Wykonawcę. 
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na normy, których symbol kończy się literą „(U)”. Są to 

normy przyjęte uznaniowo w języku angielskim bez tłumaczenia. Podlegają one procesowi 

tłumaczenia i reedycji.  
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STB 01.00 WYMAGANIA 

SZCZEGÓŁOWE SST B.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot 

ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

rozbiórkowych związanych z termomodernizacją budynków STAR-WiK w Starogardzie 

Gdańskim. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3 Zakres robót objętych ST  
W zakres robót wchodzi : 

a) ewentualne odbicie luźnych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na elewacji (do 

uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru), 

b) rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, pasów nad- i 

podrynnowych, itp. z blachy nie nadającej się do użytku. 

c) rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, 

d) wywiezienie materiałów z rozbiórki i demontażu na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

e) wywiezienie elementów stalowych i obróbek blacharskich na złomowisko i 

rozliczenie się z Zamawiającym, 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w S.00.00 „Wymagania ogólne” poz.1.4 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać ogólnych 

przepisów bhp, p-poż , wiedzy i sztuki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Materiały rozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w 

dokumentacji projektowej. 
 
3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.03 „Wymagania ogólne”  
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3.2 Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego 

bezpieczne i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych. 
 
4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 

4.2 Transport materiałów rozbiórkowych  
Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z 

wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu 

powinny zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed niekontrolowanym 

wysypywaniem i utratą. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót.  

5.2 Wytyczne prowadzenia robót  
Prowadzenie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w 

wykonywaniu tego typu robót i mającej odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia 

tego typu robót. 

Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach 

 
Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na 
składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieżąco i możliwie 
szybko usunąć lub zagospodarować.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 

Inspektora. 
 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 
 

Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku 

przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. Materiały 

uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm 

likwidujących materiały szkodliwe dla środowiska) 
 

Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bhp i 

p.poż. Do wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie 

technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze 

względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy 

muszą zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp  
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5.3 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń 

chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką 

bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie 

rozbieranych 
 

Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji 

przez zrzut bezpośredni – należy stosować specjalne zsypy. 
 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niższych 

kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych.  

 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować. 

 
Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku bez odpowiedniego oświetlenia jest 

zabronione. 
 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bhp zawartych 

w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia Nr 93 MBiPMB z 1972 r. 
 

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony 

osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 

 
Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników 

prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na 

placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster) 

 
Ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce bhp 

„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 

„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 

„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ” 

„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.05 „Wymagania techniczne”. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót  
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontażowych wykonawca 

jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora 

nadzoru . 
 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego 

wykorzystania i pozostającej konstrukcji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
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Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 

pozycjami katalogowymi. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 

należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

 
8.2. Rodzaj odbioru 
 

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i 

ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz 

wizualnej oceny wykonania robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1 Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy 

z Zamawiającym. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy 

przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena 

wykonania robót obejmuje:  
– wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań 

– rozbiórkę elementów budowlanych 

– segregację rozebranych materiałów 

– załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

– utylizację materiałów z rozbiórki  
– wyrównanie i zagęszczenie podłoża oraz uporządkowanie terenu rozbiórki 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ogólne przepisy bhp i przeciwpożarowe. 

2. Projekt organizacji robót rozbiórkowych opracowany przez Wykonawcę.  

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r., Nr 48, poz. 401).  
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SST B.02. TERMOMODERNIZACJA - ELEWACJA 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z termomodernizacją budynku STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim. 
 
1.2 Zakres stosowania.  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.  

 

1.3 Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 

B.02.01. Izolacje termiczne 

B 02.02 Izolacje termiczna ścian 

 
1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST B.00.00. (Wymagania ogólne). 
 
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano 

w ST B.00.00. 

Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego 

elementów budynku i otoczenia nie objętych remontem. 
 
2. Materiały. 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

B.00.00.  
2.1.1 ELEWACJA 

1) płyty styropianowe (docieplenie ścian) samogasnące, frezowane o gęstości objętościowej 

min. 20 kg/m3 (EPS 80 036 FASADA) zgodne z PN-EN 13163, grubości wskazane w 

dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, 

–  powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 

–  wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120 cm, 

–  powierzchnie – szorstka po krojenia z bloków, płaska, 

–  krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości), 

–  sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji,  

–  stabilizacja wymiarów ±1,0% 

–  łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV), wbijane, z talerzykami;  

–  głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić  

–  min. 6 cm. 

 

5) siatka z włókna szklanego: 

–  - rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek, 

–  - impregnacja polimerowa odporna na alkalia, 

–  - wymiary: szerokość nie mniej niż 100 cm, długość nie mniej niż 50 m,  

–  - wymiary oczek: nie mniej niż 3 mm, 

–  - masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m2, 

–  - strata prażenia w temperaturze 625oC – 10-25% masy,  
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          - siła zrywająca nie mniej niż 1500N,  
    - wydłużenie względne przy sile 1500N – nie więcej niż 3,5 % 

 

6) zaprawa klejąca do styropianu – sucha mieszanka mieszana na budowie z wodą 

 

7) podkład tynkarski do siatki, 

 

8) tynk silikonowy (faktura grys, ziarno 2,5 mm, kolor uzgodniony z Inwestorem), kolor w 

masie. Baza: wodna dyspersja żywic silikonowych i żywic akrylowych z wypełniaczami 

mineralnymi i pigmentami, gęstość: ok. 1,7 kg/dm3 
 
9) środki gruntujące, łączniki i akcesoria 
 
Wykonawca zastosuje jedynie łączniki i akcesoria montażowe produkowane, dostarczane 

lub zalecane przez dostawcę poszczególnych materiałów. 
 
3. Sprzęt. 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00. 

3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt 

podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny 

być odpowiednio przeszkolone. 

3.3 Rodzaj sprzętu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki kątowe, piły, mieszadła, palniki.  

 

4. Transport. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00. 

4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami 

ruchu drogowego. 
 
5. Wykonywanie robót. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00. 

5.2 Zakres robót opisany jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). Remont obejmuje 

docieplenie ścian zewnętrznych obiektu. 
 
 
 
Przygotowanie podłoża pod docieplenie 

Elewacja 

Podłoże, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio 

oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 

powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 

odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą materiału 

dociepleniowego. 

Wszystkie ściany należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją.  

 
Przyklejanie płyt styropianowych  
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do płyt styropianowych. 

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną 

ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do 

uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i 

ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 

powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.  

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, 

klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 



każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% 

powierzchni. 

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 

docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 

szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z 

przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo 

powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z 

jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych 

odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach 

styropianu o różnej grubości. 

 
Kołkowanie styropianu  
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 

potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 

tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt./m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o 

powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 

Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad 

powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 

struktury styropianu 
 
Prace dodatkowe  
Wykonać uszczelnienia styków płyt ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 

pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 

zbrojącej (min. 25x35 cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych 

oraz innych otworów elewacji. 

Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając 

aluminiowy kątownik ochronny.  
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Wykonywanie warstwy zbrojonej  
Warstwą zbrojoną stanowi warstwa ZAPRAWY KLEJOWEJ z zatopioną w niej siatka z 

włókna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, 

przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od 

wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania płyt. Po 

przeszpachlowaniu powierzchni płyt zaprawą naciągamy tą samą zaprawę na ścianę pacą 

zębatą. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w 

zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy 

przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 10cm, 

zaś na narożnikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne 

jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy 

zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. 

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 

przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 

Wykonanie podkładu tynkarskiego  
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 

pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 

atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.  
 
Nakładanie tynków szlachetnych 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba, można dobrać konsystencję mate-
riału do warunków stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilości czystej wody i ponowne 
wymieszanie. Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. Tynk równomiernie nanosić 

na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, ko-
listymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej, należy nadać mu jednorodną fakturę gę-
sto ułożonych ziaren kruszywa.  
Nie skrapiać tynku wodą!  
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. 

W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić sa-

moprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami 

świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Kra - 

wędź wykonanej wcześniej wyprawy można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i 

świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. Re-

nowacje tynku można przeprowadzić poprzez malowanie farbą silikonową. 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od 

+5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą 

się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach 

należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. 

Nie mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i innymi spoiwami. Pomiesz-

czenia po zastosowaniu tynku należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do 

użytku. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 

lekarza. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić 

przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić tynk przed 
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opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte 

wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku – należy na jednej 

płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na 

każdym opakowaniu. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość 

wykorzystać w możliwie najbliższym czasie. Niniejsza opis określa zakres stosowania mate-

riału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania 

wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowla-

ną i zasadami BHP. 
 
 
6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót 
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały (jakość, zgodność z dokumentacją i 
ST).  

6.3 Badania w czasie robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – 
odchyłki i tolerancje.  

6.4 Badania w czasie odbioru.  
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności:  
zgodność z dokumentacją projektową, 

jakość zastosowanych materiałów,  
sprawdzenie jakości podłoży i prawidłowości wykonania podkładów,  

prawidłowość montażu, ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i 

grubości warstw.  
badanie instalacji odgromowej 

 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00. 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.  
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach 

nakładów rzeczowych opisanych w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót. 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00. 

8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny.  
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8.3 Wymagania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją projektową i SST, 

- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość montażu, 
- protokół instalacji odgromowej.  

8.4 Odbiór.  
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny płyt w poziomie – 2 mm/ 2mb i nie więcej niż 10 

mm na całości, 

Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny po dociepleniu w pionie – 2 mm/ 2mb i nie więcej 

niż 10 mm na całości, 
 
9. Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00. 

9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu 

robót. 

9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.  

 

10. Przepisy związane. 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
3. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i 

samogasnące 

.  
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