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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Roboty budowlane - wymagania ogólne 

CPV: 45000000-7 
 
I. DANE OGÓLNE 
1. Nazwa nadana zamówieniu 
Nazwa Inwestycji :     Budynek mieszkalny dwulokalowy 
Adres Inwestycji  :     Polanowice nr 82, dz. nr 581/93 a.m. 3  obręb  Polanowice 
Inwestor:                     Gmina  Byczyna 
Adres  Inwestora   :     46-220  Byczyna,  Rynek 1  
 
2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej. 
Zakres robót budowlanych : 
- roboty ziemne 
- roboty żelbetowe - fundamenty 
- roboty murarskie 
- montaż konstrukcji stalowych 
- roboty tynkarskie i wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
- wykonanie podłóg  posadzek 
- roboty dekarskie 
- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z izolacją cieplną 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- montaż ścianek działowych GK na rusztach stalowych 
- roboty malarskie 
3. Informacje o terenie budowy 
Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją wykonane zostaną w trakcie realizacji projektu 
„Przebudowa budynku mieszkalnego w Polanowicach nr 82” 
3.1. Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy, księgi obmiarów, 1 egz. dokumentacji budowlanej. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące 
załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z nadzorem, 
przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
3.2. Ochrona interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej oraz przestrzegać osobistych praw autorskich w 
stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów wykonawczych. Istniejące 
instalacje sanitarne i elektryczne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i 
wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy.  Wykonawca jest 
obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
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podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 
3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z 
powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne 
opracowanie Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a 
ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 
rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez 
projektanta. „Plan bioz należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania 
określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji. 
 
4. Określenia podstawowe 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – Dokumentacja chroniona zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 
2 i 3 niniejszej publikacji). 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiającego i Projektanta w zakresie i formie zgodnej z Art. 
36 a Prawo Budowlane, w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 



4 
 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień 
(CPV). 
Indywidualna Dokumentacja Techniczna Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o wyrobach budowlanych 
dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych , zanikających i częściowych, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, 
zanikających i odbiorów częściowych wynikających z wymogów indywidualnej dokumentacji 
technicznej, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej , a także uregulowaniu płatności względem podwykonawców. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. W trakcie postępowania przetargowego Wykonawca ma możliwość zgłoszenia 
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wątpliwości Zamawiającemu co do treści przedmiaru . W przypadku ich braku lub wyjaśnienia 
wątpliwości uznaje się iŜ Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot 
zamówienia . 
Projektant – Uczestnik procesu budowlanego w myśl ustawy Prawo budowlane 
Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawcę zgodnie z projektem i 
pozwoleniem na budowę . 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe 
omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy-jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l 
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja 
projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i 
urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 
wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja inspektora nadzoru. 
3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i 
termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności. 
4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 
i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub 
urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 
5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmian w dokumentacji projektowej opracowanej 
przez projektanta, z uwagi na przysługujące projektantowi autorskie prawa osobiste do opracowanej 
przez siebie dokumentacji. Jeżeli dokumentacja projektowa, nie będąca indywidualną dokumentacją 
techniczną, i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Inspektor nadzoru, na podstawie pisemnej 
kwalifikacji autora projektu i jednostki projektowej zgodnie z Art. 36a. prawo budowlane , dokona 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany materiał (element 
budowlany lub urządzenie) nie może wpływać na zmianę lub sposób montażu innych elementów 
projektu . Autorzy powyższego projektu informują iż zmiana indywidualnej dokumentacji 
technicznej jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. W przypadku 
braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego 
użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 
w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszystkie 
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materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych. 
1. Transport poziomy 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) 
wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie 
czynnych zakładów. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 wykonawca do prowadzenia robót wyznaczy osobę (kierownika) posiadającego uprawnienia 

budowlane, sanitarne i elektryczne z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, 

 inwestor wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego do sprawdzania jakości wykonywanych robót i 
wbudowywanych wyrobów budowlanych,  sprawdzani i odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robót. Szczególnym obowiązkiem inspektora 
nadzoru jest zapobieganie i niedopuszczenie do stosowania wyrobów wadliwych, 

 inwestor nie dysponuje pomieszczeniem magazynowym i socjalnym na potrzeby prowadzenia robót. 
Teren budowy wykonawca zorganizuje i wyposaży na czas prowadzenia robót w niezbędne kontenery : 
a) szatnie, 
b) jadalnie, 
c) magazyny, 
d) kontenery WC typu TOI-TOI,     

 inwestor przy przekazaniu placu budowy wskaże miejsca poboru mediów (prąd, wodę) do celów 
remontowych (technologicznych). Obowiązkiem wykonawcy jest ich opomiarowanie i przeprowadzenie 
badań ochronnych dla instalacji elektrycznych na placu budowy. Wykonawca z pobranych mediów 
komunalnych zostanie rozliczony po zakończeniu zadania a należność wpłaci do kasy WOG w 
Gliwicach (woda), natomiast energia elektryczna RZI Wrocław. Sublicznik energii elektrycznej i 
wodomierza Wykonawca założy na swój koszt. 

 wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zapewniające 
bezpieczeństwo osób i pojazdów. Koszty zorganizowania zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają 
zapłacie i wliczone są do kosztów ogólnych robót budowlanych, 

 wykonawca ma znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska przyrodniczego, 

 wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne jak 
rurociągi, kable itp. Zapewni też właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych 
instalacji oraz urządzeń w czasie trwania budowy. W harmonogramie robót wykonawca umieści 
rezerwę czasową na wszelkiego rodzaju przełożenie lub naprawę nie wykazanych przez Inwestora 
instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru inwestorskiego,  

 wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania  robót  zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, uzgodnionym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru, 

 wykonawca realizuje  prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy i ppoż.  pod nadzorem osób 
uprawnionych do kierowania robotami. Rejon pracy należy zabezpieczyć przed wejściem osób 
postronnych,  
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 wykonawca wykona tymczasowe ogrodzenie placu budowy, ustawi przenośne węzły sanitarne i 
oznakuje tablicami ostrzegawczymi  miejsca prowadzonych robót,  

 załoga Wykonawcy powinna być przed rozpoczęciem pracy przeszkolona w zakresie prowadzonych 
prac tj. BHP, P.POŻ oraz porządku wojskowego. Wykonawca realizuje zadanie na terenie zamkniętym 
chronionym przez wartę cywilną. 

 wykonawca w okresie prowadzenia robót na terenie Jednostki Wojskowej nie spowoduje zagrożenia 
pożarowego, nie pogorszy stanu wewnętrznych dróg i terenów zielonych wokół budynku, 

 prowadzenie robót odbywać się będzie w godzinach 700 – 1500 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni świątecznych, 

 kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych w tym jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej (Dz.U. z 
2003 r., nr  120, poz. 2497 ), 

 wykonywanie robót budowlanych na otwartym powietrzu w warunkach temperatury poniżej  +50 C  
wymaga sporządzenia projektu organizacji robót na okres obniżonych temperatur. Opracowanie 
powinno zawierać przygotowania organizacyjne budowy, ustalenia harmonogramu i technologii robót 
oraz prowadzenie robót w zmieniających się zimowych warunkach pogodowych.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i projektem. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów 
robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w projekcie i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji 
inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, 
uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby wszystkie elementy robót związane z 
wykonaniem prac podczas realizacji budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po 
otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
2. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
 
VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 
tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 
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przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
normami; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
2. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik  montażu, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- operaty geodezyjne, 
- książkę obmiarów robót, 
-   certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 
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 będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy 
będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do 
wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- protokół przekazania terenu, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 
przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 
przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
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projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 
i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze 
lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 
wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z 
Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m³], 
powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenia w [mg]. Przy podawaniu długości, objętości i 
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości które mają być 
obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
4. Czas przeprowadzenia obmiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, 
instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może 
określać umowa o roboty budowlane. 
2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
W zależności od wymagań projektu zamawiający dopuszcza odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 
surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę 
postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
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Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub 
etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które 
ma przedsięwziąć Wykonawca. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru 
robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 
poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń 
technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje 
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że 
jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 
kontrakcie. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu płatności przez Wykonawcę 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
5. Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 
„po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 
uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
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1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
12) oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 
materiałów i urządzeń, 
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji 
urządzeń obejmuje: 
- Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
- Spis treści 
- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
- Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji 
- Instrukcje postępowania awaryjnego 
- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń 
i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym. 

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 



13 
 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu, 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonania robót, 

- potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 
zapewnienia jakości, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 
instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
instalacji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
IX. ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym zgodnie z art. 647 i 
648 k.c. Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie 
umowy na wykonanie robót . Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, 
zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu 
i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane 
będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez 
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót 
wykonanych częściowo”. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w 
umowie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV: 45262300-4  Roboty żelbetowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji żelbetowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: wykonanie schodów żelbetowych w klatce schodowej nr 1 i 2 zgodnie z 
dokumentacją oraz PN-S 10040:1999, PN-88/B 06250. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Woda do betonu  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł zgodnie z PN-EN 1008:2004. 
2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonania należy użyć betonu C20/25 zgodnie PN-S 10040:1999, PN-88/B 06250. 
2.3. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia betonu zastosowano pręty żebrowane ze stali RB500. Zbrojenie należy wykonać 
zgodnie dokumentacją oraz PN-S 10040:1999, PN-88/B 06250. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały winny być przewożone mieszalnikami samochodowymi. Czas transportu nie powinien 
przekraczać  
90 min. przy temp. +15 stopni C 
70 min. przy temp. +20 stopni C 
30 min. przy temp. +30 stopni C 
5. Wykonanie robót 
Po wykonaniu szalunków i zbrojenia mieszankę betonową należy układać równomiernie z 
jednoczesnym mechanicznym zawibrowaniem. Beton należy pielęgnować polewając wodą przez 
okres min. 7 dni nie dopuszczając do zbyt szybkiej utraty wilgoci. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania badań laboratoryjnych. 
6. Kontrola jakości 
Powierzchnia betonu powinna być równa bez widocznych szczelin świadczących o niewłaściwym 
zawibrowaniu. Odchylenia od płaszczyzny poziomej i pionowej nie powinny przekraczać na łacie 2 
m 3 mm, a na całej powierzchni 5mm. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2]. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Konstrukcje żelbetowe uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w SST i przywołanych norm dały wynik pozytywny. 
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9. Podstawa płatności 
Wykonanie całości robót betonowych 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- ustawienie i rozebranie deskowań, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
10. Przepisy związane 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-EN 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki 
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogólne 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji metalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych związanych z budową sali sportowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania 
ogólne”. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm : 
wyroby walcowane – kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz PN-
EN 10279:2003, 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
-  mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
-  mieć trwałe ocechowanie, 
Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 
-  elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
-  drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
-  topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M- 69355 
oraz PN-67/M-69356. 
Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić 
przed odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na 
miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu podłożu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Łączniki składować w magazynie w oryginalnych 
opakowaniach lub skrzynkach. 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji 
stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Wykonawca do montażu lub demontażu 
elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 
-  spawarkami, 
-  palnikami gazowymi, 
-  żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 
konstrukcji, Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
SST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 
skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. 
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych 
deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed odkształceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych 
budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na 
własny koszt. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Wykonanie 
robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. 
5.2. Zakres wykonywania robót 
Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem 
powinny być sprawdzone pod względem: 
-  gatunku stali, 
-  asortymentu, 
-  własności, 
-  wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji 
poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju 
uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia 
elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inżyniera. Cięcie 
elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do 
składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia 
rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków – z zachowaniem 
wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 
Spawanie konstrukcji 
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. Osoby kierujące spawaniem i 
spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. Elementy stalowe konstrukcji 
spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie 
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakościowej. W każdej fazie wykonywania 
konstrukcji stalowej Inżynier może zarządzić kontrolę stosowanych materiałów spawalniczych i 
sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji 
stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotyczącą 
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
Montaż konstrukcji stalowej na budowie 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń 
zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej 
deklaracji Inżynierowi. Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania, lub 
specjalistyczne platformy podnośnikowe. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być 
sprawdzona na: 
- siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami 
dodatkowymi, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
-  siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 
montażowego. Kolejne elementy konstrukcji mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub 
skontrolować: 
-  położenie osi konstrukcji, 
-  położenie osi dźwigarów, 
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-  położenie i rozstaw elementów mocujących. 
Po wykonanym montażu należy skontrolować: 
-  położenie osi dźwigarów, 
-  niweletę punktów charakterystycznych, 
-  zgodność przekroju poprzecznego i podłużnego. 
Wykonanie połączeń spawanych 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem 
spawania. Spoiny czołowe powinny być wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i 
gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Wszystkie spoiny po 
wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakości. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już 
istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
podanymi w normie PN-89/S-10050 i niniejszej SST. Ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały 
powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 
6.2.2.Konstrukcja stalowa 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
-  kontrola stali, 
-   elementów stalowych, 
-  sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
-  sprawdzenie połączeń, 
-  sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 
konstrukcji, 
-  sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
-  sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy 
są trwale mocowane, 
-  sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
-  kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
-  kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, 
a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Elementy konstrukcji stalowej 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 
oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 
Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 
-  sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy 
są trwale mocowane, 
-  sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
-  kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 
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- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego 
montaż w istniejącej konstrukcji. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Jednostką 
obmiarową jest t (tona): 
-  wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 
- wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej, 
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Odbiór 
konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość 
oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje 
się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę: 
-  wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 
- wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej, 
- zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną 
jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
Wykonanie konstrukcji jako całości oraz elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do 
wbudowania w istniejącą konstrukcję: 
-  prace przygotowawcze, 
-  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
-  sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
-  badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
-  scalanie elementów i ich spawanie, 
-  montaż próbny konstrukcji, 
-  oznaczenie elementów według kolejności montażu, 
-  wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
-  gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-S-10050:1989 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-82/S-10052 Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek 
walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
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PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i 
masy. 
10. Inne dokumenty 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV: 45262620-3 Ściany murowane 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru murów, z materiałów ceramicznych, zewnętrznych i wewnętrznych wykonywanych w 
ramach budowy sali sportowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz PN-EN 771-4: 2004/A1-2006 Wymagania Dotyczące elementów murowych. 
Część 1. Elementy murowe ceramiczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Pustaki ceramiczne 
Do wykonania ścian użyć pustaków ceramicznych zgodnie z dokumentacją projektową, 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawy należy przygotować 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Dla ścian zewnętrznych stosować zaprawy gotowe dostarczane wraz z pustakami przez 
producenta w proporcjach podanych na opakowaniu; Dla zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki 35, wapno suchogaszone. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. Mury 
należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
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wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe, lub zakotwić prętami fi 
12 mm w ścianach 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały 
Przy odbiorze pustaka należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustaku z zamówieniem i  wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu pustaka, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości pustaka przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest [m3] muru i [m2] ścianki w stanie surowym. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
10. Przepisy związane 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-4:2004/A!-2006 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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KOD CPV: 45410000 Tynkowanie 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: wykonanie tynków klatek schodowych nr 1 i 2 zgodnie z dokumentacją, 
uzupełnień tynków po montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
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. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
2.1. Tynki gipsowe 
Tynki gipsowe wewnętrzne stanowią warstwę ochronną i wyrównawczą, nanoszone ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. Tynki gipsowe oznaczone symbolem B1o twardości powierzchniowej 4,4-
7,5 [N/mm2] wg. PN EN 13279-1. 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne”. 
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– pompy do zapraw, 
4. Transport 
4.1. Transport materiałów 
Transport można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
5.2. Przygotowanie podłoża 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Podłoże zagruntować. 
5.3. Wykonywanie tynków 
Tynki należy układać na zagruntowane podłoże. Grubość tynków winna wynosić 10 mm. 
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6. Kontrola jakości robót 
Obejmuje : 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.2. Ilość tynków 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na  łacie 2 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 
- poziomego – nie mogą być większe niż 2 mm na łacie 2m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. Podstawa płatności 
Płatność następuje za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 
do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10. Przepisy związane 
PN EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-72/B 10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania pry odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV: 45430000  Pokrywanie podłóg i ścian – Układanie płytek ceramicznych na 

podłogach i ścianach 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych położenie płytek ceramicznych podłogach i ścianach 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu położenie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach przy użyciu gotowych zapraw 
klejących 
Zakres obejmuje wymagania dotyczące okładzin oraz ich odbiory. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych –WC na ścianach o wymiarach 60x30 cm. 
/nasiąkliwość E,10%; odporność na plamienie kl. 2/. płytki na posadzkach z płytek gresowych 
mrozoodpornych antypoślizgowe wymiarach 30x30 cm. /nasiąkliwość E<0,5%; odporność na 
ścierane PEI 5; wytrzymałość na zginanie min. 35 Mpa; odporność na plamienie kl. 2/ układane 
kleju mrozoodporny. Na ścianach 30x60 cm /nasiąkliwość E<10% odporność na plamienie kl. 2/ 
układane na kleju mrozoodpornym. 
Płytki powinny odpowiadać normom PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-
EN 159:1996. Rodzaj płytek określi Zamawiający w zależności od wymaganych parametrów 
technicznych. 
2.2. Zaprawy klejące 
Zaprawy do mocowania płytek ceramicznych muszą spełnić wymagania normy PN-EN 12004:2002 
Lub odpowiednich aprobat technicznych. 
2.3. Materiały pomocnicze 
Listwy wykończeniowe, dylatacyjne oraz środki do czyszczenia i konserwacji płytek muszą 
posiadać odpowiednie aprobaty techniczne. 
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2.4. Woda 
Należy stosować zgodnie z normą PN-88/B 32250. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu w szczególności : 
Mechaniczne i ręczne narzędzia do cięcia płytek, mieszadła, szpachle i pace gładkie i ząbkowane, 
wkładki dystansowe, poziomice. 
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 
Wszelkie roboty stanu surowego muszą zostać ukończone.  
Podkłady pod wykładziny wykonane z jastrychów cementowych winny mieć grubość min. 60mm. i 
wytrzymałość na ściskanie min. 12,5Mpa. Grubość warstwy klejącej wynosi 6-8mm. Spoinowanie 
płytek można rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godz. od położenia płytek. 
Podłoża pod okładziny winny być oczyszczone z kurzu i zagruntowane preparatami 
wzmacniającymi podłoże. Wszelkie nierówności podłoża należy wyrównać np. wylewką 
samopoziomującą. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni płytek na łacie 2m wynoszą 2mm, odchylenie od pionu 4mm 
na całej kondygnacji, odchylenie od poziomu na długości 2m do 2mm. 
Przed układaniem płytek należy sprawdzić stan podłoża. Zalecana warstwa kleju wynosi 4-6 mm.   
6. Kontrola jakości 
Przy odbiorze cegieł ceramicznych należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności materiałów z zamówieniem i  wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
- prawidłowość przygotowanego podłoża 
- wymiarów i kształtu płytek 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni, prostoliniowości spoin i ich grubości 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem powinny być przyklejone na całej powierzchni.  
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez Inspektora nadzoru, 
9. Podstawa płatności 
Wynagrodzenie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
10. Przepisy związane 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości znakowanie. 
PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane o nasiąkliwości E<3%. 
PN-EN 121:1997  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości E<3%. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV: 441123310-4  Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych 
 
1. Wstęp 
1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z montażem ścianek działowych  z  płyt  gipsowo – 
kartonowych  na ruszcie metalowym. 
1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót. 
1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem ścianek działowych wewnętrznych z płyt gipsowo –kartonowych  
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
2.  Materiały 
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
2.2  Stosowane materiały 
-  płyty gipsowe gr. 12,5 mm 
-  profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej 
-  akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty, taśmy uszczelniające, kołki 

rozporowe,   masy szpachlowe, kleje gipsowe, taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń 
producenta systemu 

Wariantowo możliwe jest zastosowanie materiałów i technologii zapewniających porównywalne 
parametry techniczne. 
Uwaga : miejsca zastosowania określonych rodzajów płyt gipsowych określone zostaną przez 
wytyczne Zamawiającego .  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2  Sprzęt do wykonywania robót  
Do obróbki płyt i montażu ścianek, zabudów i sufitów podwieszonych należy używać wyłącznie 
sprzęt zalecany i określony przez producenta systemu. 
4. Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„ Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 
4.2  Transport materiałów 
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz zabezpieczone przed 
wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 
5  Wykonywanie robót 
5.1  Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
5.2  Zasady wykonywania robót 
Mocowanie stropu należy wykonywać  wg. wskazań instrukcji montażu przekazanej przez 
producenta. 
6.  Kontrola jakości robót 
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6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
 Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
7.  Obmiar robót 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST  „Wymagania ogólne” . 
Jednostkami obmiarowymi są: m2 
8.  Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.. 
8.2  Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli są wykonane i sprawdzone 
wszystkie pomiary i atesty. 
8.3. Podstawa odbioru robót wykonania sufitów 
Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 
były odnotowane w dzienniku robót, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem. 
Odbiór robót powinien się odbywać  po osadzeniu stolarki (ościeżnic) i całkowitym wykonaniu 
ścianek, okładzin czy sufitów. 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wg zasad określonych w pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone 
w jednostkach określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
10.  Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
PN-B-79405  Płyty gipsowo - kartonowe 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-96/B-02874   - płyty gipsowo - kartonowe jako  Materiały niepalne 
 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich 
1.2. Zakres stosowania SST 
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Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
budowlanych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania wewnętrznego. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania 
powłok malarskich wewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
2. Materiały 
Farby emulsyjne do malowania powierzchni wewnątrz obiektów odpowiadające wymaganiom 
normy N-69/B-10280 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki : woda, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
3. Sprzęt i narzędzia 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
4. Transport 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań.  Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg i posadzek z tworzyw sztucznych 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,  
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
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Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 
powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
Tynki 
1.  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i 
niemalowanych) nie powinna przekraczać 1%. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych przez producenta. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylacje. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać: 
-  informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
-  sposób przygotowania farby do malowania, 
-  sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
-  krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
-  czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt. 5.2. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb. 
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być: 
-  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektowa, 
-  bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
-  bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
-  bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju. 
Kontrola powinny być objęte w przypadku: 
-  wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. 
Badania materiałów - bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
-  czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
-  terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
-  wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
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Ocenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninie. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać w przypadku farb ciekłych: 
-  skoagulowane spoiwo, 
-  nieroztarte pigmenty, 
-  grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
-  kożuch, 
-  ślady pleśni, 
-  trwały, nie dający się wymieszać osad, 
-  nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
-  obce wtrącenia, 
-  zapach gnilny. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze 
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
-  zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  jakości powłok malarskich.  
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-  sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
-  sprawdzenie odporności na wycieranie, 
-  sprawdzenie przyczepności powłoki, 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
7. Obmiar robót 
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych [m2] w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
8. Odbiór robót 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez Inspektora nadzoru, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 
9. Podstawa płatności 
Wynagrodzenie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki  
okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
budowlanych. 
1.3. Zakres robot objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
- montażem drzwi w pomieszczeniach mieszkalnych i sanitarnych, wejściowych do budynku 
- wymianą okien  
- wymianą tynków na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych, 
- montaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna 
zawierać: wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy oraz wymiary główne. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Okna i drzwi 
Stolarka okienna i drzwiowa powinna spełniać wymagania dokumentacji oraz poszczególnych 
norm, a także posiadać atest producenta. Typ i kolorystyka drzwi wraz z ościeżnicami musi zostać 
uzgodniona z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 
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2.3. Dach i ściany ze szkła - oranżeria 
Zadaszenie i ściany oranżerii z szkła należy wykonać wg projektu wykonawczego producenta i 
dostarczyciela całego systemu zadaszenia i ścian. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 
Wg potrzeb wykonawcy. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.1. Montaż stolarki 
Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Każdy system profili w 
swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do odkształceń 
samego profilu jak i jego montażu. Profil nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy 
przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś 
odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. Okucia 
elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Szczelność stolarki sprawdza się przez 
włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 
2cm. Jeżeli po zamknięciu pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. 
Kontrolę jakości montażu stolarki przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest m2. 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze, 
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za montaż okien. 
10.1. Przepisy i dokumenty związane 
PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 107:2002 Metody badań okien. – Badania mechaniczne 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza-Metoda badania. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. -Metoda badania. 
PN-EN 1191:2002 Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. –Metoda badania 

 
SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
KOD  CPV  45321000-3  Izolacje   cieplne  ścian 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ociepleniowych ścian wykonywanych 
metodą lekką mokrą termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wspólnoty 
mieszkaniowej przy ul. Nowowiejskiego 13 w Częstochowie.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót bezspoinowego 
systemu ocieplania ścian obiektu metodą lekką mokrą. Stosowany będzie system z użyciem 
styropianu jako termoizolacji, mocowany do ścian klejem i  kołkami. Tynki cienkowarstwowe 
silikatowo-silikonowe układane na warstwie podkładowej z siatką zbrojącą z włókna szklanego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podłoże – powierzchnia ocieplanej przegrody budynku /ściany i stropu/. 
Grunt – gotowy wyrób przeznaczony w celu wzmocnienia podłoża lub poprawienia przyczepności. 
Klej do styropianu – sucha mieszanka przeznaczona do przyklejenia płyt styropianowych do 
podłoża. 
Styropian – wyrób z surowców organicznych o wysokich własnościach w zakresie  izolacyjności 
termicznej. 
Łączniki mechaniczne – wyroby do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do podłoża. 
Zaprawa do zatapiania siatki zbrojącej – gotowa mieszanina przeznaczona do przyklejania siatki 
zbrojącej do styropianu 
Podkład tynkarski – gotowy wyrób wzmacniający podłoże / zaprawę do zatapiania siatki zbrojącej/ 
przed położeniem tynków. 
Tynk strukturalny silikatowy  – gotowa mieszanka przeznaczona do wykonania gotowych tynków 
cienkowarstwowych zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne” pkt II. 
2.2. Materiały do warstw termoizolacyjnych 
Na warstwy termoizolacji do bezspoinowych systemów ocieplenia należy stosować: 
Płyty styropianowe odpowiadające normie PN-EN 13163 styropian EPS 70 o wsp.  λ=0,038W/mK 
na ściany i styropian EPS 100 o wsp.  λ=0,038W/mK na elementy ornamentów ścian. 
-     wymiary powierzchniowe nie większe niż 1000x500 mm, 
-     powierzchnie płyty – szorstkie po krojeniu z bloków, 
-     krawędzie – proste (lub z zamkami), ostre i bez wyszczerbień. 
Dla wykonania termoizolacji dachu wiaty należy stosować płyty grubości 140 mm o następujących 
parametrach technicznych (deklarowane minimum). 

współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,038 W/mK  

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,28 kN/m³  

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób  
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Dla zabezpieczenia warstw termoizolacyjnych dachu przed dostępem pary wodnej należy stosować 
folie paroizolacyjne z polietylenu grubości 0,20 mm zgodne z PN-EN 13984:2013-06E Elastyczne 
wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary 
wodnej -- Definicje i właściwości. 
 

Folia powinna spełniać właściwości (deklarowane minimum) jak podano w tabeli poniżej 

Paroprzepuszczalność* Sd≥ 82+100/-30m 

Wytrzymałość na rozciąganie  

wzdłuż min. 65 N/50 mm 

w poprzek min. 70 N/50 mm 

Wydłużenie  

wzdłuż 270% 

w poprzek 480% 

Wodoszczelność spełnienie wymagań przy 2 kPa 

 
2.3. Systemy ociepleniowe 
Do ocieplania budynków należy stosować systemy /odpowiadające odpowiednim Polskim 
Normom, właściwością materiałów użytkowych, aprobatom technicznym, itp./, w skład których 
wchodzą: grunty, kleje, łączniki mechaniczne, styropiany, zaprawy, siatki i wyprawy tynkarskie. 
Ocieplenie budynku musi być zastosowane przy użyciu jednego systemu. Niedopuszczalne jest 
wykonanie ocieplenia z użyciem składników różnych systemów. Wszystkie elementy uzupełniając 
muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt III. 
3.2. Sprzęt do wykonywania dociepleń 
Wykonawca przystępujący do wykonywania ociepleń winien posidać : 
 mieszarki do zapraw i klejów 
 przenośne zbiorniki na wodę, 
 wiertarki, 
 sprzęt do nakładania kleju oraz szlifowania styropianu i podkładu tynkarskiego, 
 rusztowania, 
Sprzęt stosowany do wykonywania ociepleń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej  jakości 
i dokładności . 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt IV. 
4.2. Transport  materiałów 
- Transport styropianu -  można przewozić dowolnymi środkami transportu w opakowaniach 
fabrycznych /odpowiednio zabezpieczone przed  zawilgoceniem/, 
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- Transport klejów, podkładów tynkarskich i tynków  może odbywać się wyłącznie w 
opakowaniach fabrycznych. Wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportu i 
zabezpieczone przed  przemarzaniem, 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt V. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty dotyczące remontu płyt balkonowych i wymiany stolarki okiennej. 
- Ocieplenia należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C /lub w temperaturze określonej przez producenta systemu 
ocieplenia lub aprobatę techniczną wydaną dla konkretnego systemu) oraz nie wyższej niż +25°C.  
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w okresie pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   
5.3. Przygotowanie podłoża 
- Do wykonania systemu ocieplenia nadają się podłoża: monolityczne betonowe, z 
prefabrykowanych elementów z betonu zwykłego i komórkowego, ściany murowane 
nieotynkowane z elementów ceramicznych, ściany otynkowane, oraz inne podłoża na podstawie 
indywidualnych aprobat technicznych dla określonych systemów. 
- Podłoża pod ocieplenia powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
- Bezpośrednio przed ociepleniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji oleistych. Plamy z substancji oleistych można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub 
wypalając je otwartym płomieniem . Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wymagania dla podłoży 
- Podłoże powinno być równe, płaskie, nośne (tj. o wytrzymałości powierzchniowej na odrywanie 
co najmniej 0,08 MPa), wolne od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu oraz łuszczących się powłok malarskich 
i tynków cienkowarstwowych. 
- W przypadku wątpliwości co do nośności podłoża, należy sprawdzić jego wytrzymałość metodą 
pull off. Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 0,8 MPa.  
Próbę przyczepności przeprowadza się na próbki materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 
mm. Przyczepność sprawdza się po 3 dniach. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt 
VI. 
6.2.Badania przed przystąpieniem do ocieplania 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić kontrolę wyrobów 
przeznaczonych do wbudowania, a wyniki tych badań przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. Badania powinny obejmować wszystkie składniki sytemu ocieplenia określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie: deklaracji właściwości użytkowych 
systemu ocieplenia budynków, certyfikatów lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów 
oraz właściwego oznakowania, oraz wyglądu zewnętrznego materiałów. 
Sprawdzenie deklaracji właściwości użytkowych,  lub deklaracji zgodności polega na porównaniu 
podanego w nich dokumentu odniesienia z dokumentem podanym w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy dokonać wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
dziennym. Wygląd zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane Polskich 
Normach. 
6.3.Badania w czasie robót (kontrole międzyoperacyjne) 
- Częstotliwość oraz zakres badań systemów ociepleń w trakcie realizacji powinny wynikać z 
technologii i organizacji robót. 
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- Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Kontrola powinna obejmować jakość: 
- przygotowania podłoża 
- mocowania płyt styropianowych : powinny być mocowane poziomo lub pionowo z zachowaniem 

przesunięcia ½ płyty układu spoin. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 2 mm. 
Wszystkie spoiny szersze niż powyższe wymagania należy wypełnić materiałem 
termoizolacyjnym o charakterystyce zbliżonej do materiału warstwy termoizolacji przegrody. 
Płyty styropianowe powinny być przyklejone na 70% powierzchni. Liczba łączników 
mechanicznych winna wynosić 4 do 6 szt. na 0,5 m2 zgodnie z wytycznymi systemu ociepleń. 

- wykonania zaprawy z siatką zbrojącą : powierzchnia powinna być równa i bez spękań. Siatka   
zbrojąca powinna być równomiernie wtopiona w warstwę zaprawy (masy klejącej) i powinna 
być całkowicie przykryta zaprawą. Niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na 
powierzchni warstwy. Kontrolą objęta jest również szerokości zakładów siatki zbrojącej, 
wynoszącej min. 10 cm i wzmocnienia naroży i otworów siatką i narożnikami aluminiowymi z 
siatką zbrojącą. 

- wykonaniem tynku silikonowo-silikatowego : sprawdzenia faktury i powierzchni tynku. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny na łacie 2 m nie powinno być większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 miejsca na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenie krawędzi od 
kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej 
wysokości budynku. 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania bezspoinowego sytemu ocieplenia powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności : 
-   zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, 
-   jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-   prawidłowość przygotowania podłoży, 
-   grubość warstwy termoizolacji, 
-   wygląd powierzchni wyprawy tynkarskiej, 
-   prawidłowość wykonania powierzchni, płaszczyzn i krawędzi wyprawy tynkarskiej, 
-   wykończenie wyprawy tynkarskiej na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
6.4.2. Kontrola końcowa bezspoinowego sytemu ocieplenia powinna obejmować ocenę 
wykonania wyprawy tynkarskiej, obróbek blacharskich, prawidłowości połączenia z innymi 
elementami elewacji (przegrody) oraz wykonania elementów architektonicznych  
(gzymsów, portali, boniowania i innych). 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga sprawdzenia: 
-   wyglądu powierzchni, 
-   równość powierzchni i krawędzi, sprawdzenie wyglądu powierzchni należy dokonać wizualnie, 
okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. powierzchnia wyprawy powinna być jednolita pod 
względem faktury i barwy, zgodna ze wzorcem określonym w dokumentacji technicznej. 
niedopuszczalne są rysy, pęknięcia, złuszczenia, pęcherze i prześwity podłoża. wyprawa powinna 
trwale przylegać do podłoża.sprawdzenie równości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzić 
przy użyciu łaty o długości 2m i przymiaru. odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 miejsca na całej długości łaty kontrolnej. odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości 
budynku.odchylenia krawędzi od kierunku poziomego nie mogą przekraczać 3 mm/m. pomiaru 
należy dokonać z dokładnością  do 1 mm. 
Kontrola obróbek blacharskich, połączeń z innymi rozwiązaniami elewacji oraz innych szczegółów 
ocieplenia polega na porównaniu ich wykonania z dokumentacją techniczną . 
7.  Obmiar  robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnię bezspoinowych systemów ocieplania oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości płaszczyzny ocieplonej w stanie wykończeniowym i szerokości ocieplanej  
płaszczyzny. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się jako powierzchnię rozwinięcia 
płaszczyzny ocieplonej w stanie wykończeniowym. 
Z powierzchni ociepleń nie potrąca się powierzchni niecieplonych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.3. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) dla powierzchni tynków. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) dla długości listew startowych i narożników ochronnych. 
7.4. Odbiór podłoża 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót obejmujące : 
- kontrolę podłoża, 
- kontrolę materiałów, 
- kontrolę międzyoperacyjną, 
- kontrolę końcową. 
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane, a ich wynik udokumentowany (np. 
protokoły odbioru, wpisy do dziennika budowy). 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 
Jeżeli odbiór odbywa się po dłuższym czasie od wykonania podłoża, Wykonawca oczyści podłoże 
na polecenie Inżyniera ( inspektora nadzoru) . 
7.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera ( inspektora 

nadzoru ) 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera  
( inspektora nadzoru ), jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne 
wyniki. 
Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny, ocieplenie nie powinno zostać odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z poniższych rozwiązań: 
-   ocieplenie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości ocieplenia, 
a jego wartości użytkowe nie zostały pogorszone to można dopuścić wykonane ocieplenie do 
użytkowania, 
-   w przypadku , gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć ocieplenie i ponownie 
wykonać roboty bezspoinowego systemu ocieplania. 
7.6.  Odbiór końcowy robót bezspoinowego sytemu ocieplenia następuje po stwierdzeniu 
zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz 
SST, a także dokumentacja powykonawcza, zawierająca wprowadzone zmiany. 
7.7.  Zgodność wykonania robót bezspoinowego sytemu ocieplenia stwierdza się na podstawie 
zgodności wyników badań podanych w poz. 6 niniejszej SST, z wymaganiami aprobat 
technicznych i Polskich norm. 
7.8. Protokół odbioru robót powinien zawierać : 
- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z wymaganiami określonymi w pkt. 8.3 

niniejszej SST. 
9. Podstawa  płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt IX. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w projekcie 
umowy przedstawionej przez Inwestora. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-EN 13161,13163:2004    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje, 
PN-EN 13164:2013-05E        Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja, 
PN-EN 13501-1:2004    Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 1. Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C – Zabezpieczenia i izolacje, 
zeszyt 8 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”, wydanie ITB – 2007 r. . 
Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku 
Instrukcja ITB nr 447/2009. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania 
Instrukcja ITB nr 418/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV: 45262100-2 Rusztowania 
 
1. Wstęp 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla 
robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac podczas 
Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w    Częstochowie przy ul. 
Nowowiejskiego 13. 
2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do 
wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 
3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu 
rusztowania do użytkowania. 
4. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności 
wymagań z przepisami. 
5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez 
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania. 
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 
-   nazwę producenta z danymi adresowymi, 
-   system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
-   zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 
nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 
-  dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 
- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego, 
- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest 
możliwa, 
-   sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
-   informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 
-   warunki montażu i demontażu rusztowania, 
-   schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 
-   wzór protokółu odbioru, 
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-   wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
-   certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów 
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny 
przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji 
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 
6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 
7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome (jezdne). 
8. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, 
przyścienne i wiszące. 
2. Materiały 
1. Rusztowanie robocze –  konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane 
prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne - 
konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi 
i przedmiotów. Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary 
siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania, służą do 
utrzymywania osób. 
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. 
3. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to: 
-   wysokość rusztowania, 
-   wysokość przęsła, 
-   długość przęsła, 
-   szerokość przęsła. 
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
-   stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z 
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz 
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 
- stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome), 
-  słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania), 
- stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby), 
-  węzeł – miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 
-  stężenie wzdłużne, 
-  stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 
-  odciąg - element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
-  pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 
-  wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 
-  podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 
-  fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 
- rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
-  rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami, 
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-  kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu, 
- konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 
-  poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 
-  podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 
3. Sprzęt 
Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości 
dostawy. 
5. Wykonanie robót 
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 
wymaga opracowania projektu technicznego. 
2. Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe, którego montaż, demontaż i eksploatację należy 
prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez 
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania 
winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania . 
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed 
jego odbiorem . 
4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające 
atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
5. Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując 
wpisu w dzienniku budowy. 
6. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca 
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem 
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
-  w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
-  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
-  podczas burzy i wiatru, 
- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych 
przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 
m dla linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy 
zdemontować lub wyłączyć spod napięcia). 
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
9. W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. 
 
6. Kontrola jakości robót 
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć 
należy: 
-  stan podłoża – przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
-  posadowienie rusztowania, 
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- siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, 
-  stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
-  zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania, 
-  pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania, 
-  komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
-  urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 
-  usytuowanie względem linii energetycznych, poprze pomiar odległości od linii, 
- zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami 
przedmiarowania KNR 202 dział 16, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas 
eksploatacji (pracy) rusztowań w m-g wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z 
rusztowania w zależności od składu brygady roboczej i współczynnika wykorzystania. 
8. Odbiór robót 
1. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik 
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
3. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 
-  czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
-  czy jest prawidłowo zakotwione, 
-  czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 
  czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie jest 
śliskie, stabilne), 
-  poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
-  czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie 
ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki 
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy 
niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. 
Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i 
dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z 
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
9. Rozliczenie robót 
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
10. Przepisy związane 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
2) Dz. U. 178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania. Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 



42 
 

4) Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5) PN-M-47900. Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 
6) PN-EN 39. Rury stalowe do budowy rusztowań. 
7) PN-EN 74. Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
8) PN-EN 12811. Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy. 
9) PN-EN 12810. Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 

 

 
 


