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OGLÓNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót. 

1.2. Zakres stosowania OST 

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót 
wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) tj: 
- nr 001 – roboty rozbiórkowe; 
- nr 002 – roboty dekarskie; 
- nr 003 – stolarka i ślusarka; 
- nr 004 – bezspoinowy system ociepleń; 
- nr 005 – nawierzchnie z kostki brukowej; 
- nr 006 – modernizacja instalacji c.o.; 
- nr 007 – instalacja solarna.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i  komplet  SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian                  
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 



 

 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony         
w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać teren budowy, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie 
miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych        w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru. 



 

 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                   
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie   i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej         
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 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 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2. 1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 2 dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa                  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania równych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 



 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi               
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 
5.2.1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST,  a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 



 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. 1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać : 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  
  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych  
  wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  
  przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem   w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków 
transportu oraz   urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie   urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

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



 

 

i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, de raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : Polską Normą lub aprobatą techniczną ,        
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 98/99).     
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych   
w kosztorysie lub w SST. 



 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące dokumenty : 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjnej 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową    i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie,         w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. 1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                    
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności         
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych   w dokumentach umowy. 



 

 

8.4.3.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
1.  dokumentację podwykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku  wykonania robót, 
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  
    zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem  
    zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST                  
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                   
  i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z  
  późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie p-poż. (jedn. t. Dz. U, z 2002 r. Nr 147,  póz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. zm.). 



 

 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jedn. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności  
  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich  
  jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i   
  formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych  
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezp. i higieny pracy  
  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej  
  Bezp. i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i  
  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania  
  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w   
   sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego  
   dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 uwiera. w   
    sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, eV, V) Arkady,  
  Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy  
  Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

                                                                                                                 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY DEKARSKIE NR 002 

KOD CPV 45261210-9 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

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 pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 
· Dach -  papa termozgrzewalna, 
· Obróbki blacharskie kominów, okapów, balkonów, murków attyk i wiatrownic z blachy stalowej  
  ocynkowanej powlekanej gr. 0.ómm. 
· Rynny i rury spustowe – z blachy powlekanej. 
· Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm  
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 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania 
 
2.1. Papa termozgrzewalna gr min 8mm, blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać 
normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodą 
ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwąpasywacyjną mającą działanie 
antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 
 
 



 

 

 
2.3. Łączniki. 
Łączniki główne 
Wszystkie łączniki główne wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej, mają podwójny gwint, 
podkładkę ze stali nierdzewnej o średnicy 19 mm oraz spłaszczony łeb dopasowany kolorem do koloru 
okładziny płyty. 
Wszystkie łączniki są wwiercane pomiędzy fałdami okładziny. Do przymocowania płyty do konstrukcji 
wsporczej należy zastosować minimum 3 łączniki rozmieszczone równomiernie na szerokości płyty. 
Aby spełnić wymagania normowe, może być konieczne zastosowanie dodatkowych łączników w 
miejscach występowania dużego ssania wiatru. 
Łączniki dodatkowe 
Obróbki blacharskie należy mocować maksymalnie co 450 mm blachowkrętami wykonanymi z 
austenitycznej stali nierdzewnej, z podkładką wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 14 mm oraz 
spłaszczonym łbem dopasowanym kolorem do koloru okładziny płyty. 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. 

4.1.  Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

5. Wykonanie robót 

 Przecięcie pęcherzy, gruntowanie podłoża 

 Ułożenie papy perforowanej, ułożenie właściwej papy nawierzchniowej przy 
użyciu palników gazowych , 

 Zastosowanie kominków wentylacyjnych 

 Zastosowanie klinów przy kominach i murkach ogniowych 

 ułożenie taśm do uszczelniania połączeń połaci dachu z kominem, 

 osadzenie rynien dachowych - z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 
cm, 

 osadzenie podrynników przy rynnach, 

 osadzenie rur spustowych - z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15 cm; 
 
 
 Elementy drewniane (jeżeli wystąpią) impregnować środkami owado- i grzybobójczymi tj. 
Intox S lub o podobnych właściwościach ogólnie dostępnych w handlu , oraz środkami 
ogniochronnymi tj. np. Fobos . 
 

 



 

 

5.4.  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

6. Kontrola jakości 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 

6.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego. 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
 
Opis badań 
- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 
- Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 
- Sprawdzenie szczelności pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu 
i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy 
nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 



 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni, 
-  1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.   Odbiór robót 

8.1.  Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 
2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.  

8.2.  Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża , jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
- Sprawdzenie mocowania elementów , ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie 
stanowiska pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 



 

 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 uwiera 

 
 
           



 

 

  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STOLARKA I ŚLUSARKA NR 003 

KOD CPV 45421100-5 
 

1.   Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej. 

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 montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 

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 

- okna z profili PCV z okuciami umożliwiającymi infiltrację powietrza oraz każde okno powinno posiadać 
zamontowany nawiewnik higrosterowany. Szkło i okucia antywłamaniowe. 
- drzwi zewnętrzne PCV z profili termoizolacyjnych, 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem 



 

 

5.   Wykonanie robót 

5.1.  Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
  2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzanie stolarki drzwiowej Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 
murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 

5.3.  Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 



 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 18.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
• dopasowanie i wyregulowanie 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 
 
  



 

 

  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ NR 004 
KOD CPV 45321000-3, 45324000-4 

 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleń ścian budynków. 

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 docieplenia zewnętrznych ścian budynku 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 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 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
-. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szklą 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju j stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
-. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą akrylowy mieszany z cementem, 
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. 
W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
- Płyty termoizolacyjne: Płyty styropianu EPS 070-040 
.Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
- Łączniki mechaniczne: 
kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
- Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopafimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną 
-    Siatka zbrojąca — siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 
145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 



 

 

- Zaprawy (masy) tynkarskie 
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Na ścianach zaprojektowano biały tynk ułożony 
metodą lekką mokrą na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowej. - cokół tynk mozaikowy. 
zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. 
- profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane 
zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — 
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne TB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów iub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów t wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 
 



 

 

Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
-    materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym 

3. Sprzęt 

Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych.. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny i po nawietrzaku podokiennym. 
- wykonać montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne. 
-    wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości l równości. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 
dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego 
(testera, zrywarki). 
 
Można także wykonać próbę odrywania 
Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami, 
Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego 
pokruszonego tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe i 
odspojone usunąć. 
Poszerzyć rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i konstrukcję budynku. 
Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Duże rysy wzmocnić przez wklejenie w zaprawę 
siatki zbrojącej. 
Całość powierzchni zagruntować środkiem gruntującym zgodnym z systemem. 
Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie poszczególne 
płyty, pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm. 
Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami rozporowymi w 
ścianie. 



 

 

Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie. Zwrócić uwagę, by 
spoiny nie pokrywały się na nadprożach. Ewentualne nierówności powierzchni zeszlifować papierem, a 
szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o długości mocować na powierzchni i 
w narożnikach ścian w ilościach określonych w instrukcji producenta systemu, łączniki wklejać przed 
nałożeniem warstwy zbrojącej. 
Ocieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi, 
Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z włókna 
szklanego - z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie narożników i 
ościeży. Naroża zewnętrzne ościeży drzwi, okien i narożniki budynku na całej wysokości wzmocnić 
ażurowymi kątownikami aluminiowymi. 
Przy ościeżach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale 
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w narożnikach ościeży. 
Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności należy zeszlifować. 
Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod względem 
chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją 
redukuje. 
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na mokre. 
Przerwy technologiczne wykonać na narożnikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masę nakładać 
pacami stalowymi i wygładzać do uzyskania faktury.. 
Obróbki powinny wystawać min 5 cm poza zarys ocieplonej i wykończonej ściany. 

6.   Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania ocieplenia: 
• Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do docieplenia 
• Ocena podłoża 
• Kontrola przygotowania podłoża 
• Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych 
• Kontrola wykonania mocowania mechanicznego 
• Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
• Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, koloru i faktury. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem niezbędnych 
rusztowań. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5 i 7 

10. Przepisy związane 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 



 

 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z póżn. 
Zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 
z dnia 12 maja 2004 r.). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 
- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 
2002 r. 
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych iTB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r 
- ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
- ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r. 
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1. Tynki, ITB 2003 r. 

 
                                   
 
 
                                                                                                                         



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI NR 005 

KOD CPV 45233000-9 
 

1.  Wstęp 

1.1.Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane wykonaniem płytki odbojowej z kostki betonowej 
wibroprasowanej pełnej gr. 6 cm 
W zakres robót wchodzą również roboty rozbiórkowe. 

1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN). 

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze. 

Tyczenie 
W zakres robót wchodzą: 
a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb pomiarów 
dodatkowymi punktami, 
b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m. 
Grunt należy zagęścić dla uzyskania nast. wskaźników 
dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdów: 
-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 
-górna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0 
-na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97 
-minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia 
-górna warstwa grub. 20cm E2 >= 10OMPa 
-na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodników, w części 
przeznaczonej 
wyłącznie dla ruchu pieszych 
-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97 

2.Materiały i wykonanie robót. 

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi IN 
źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo- na żądanie - próbki do badań 
laboratoryjnych. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Podłoże pod nawierzchnię placu powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, 
wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca postojowe i 
wzmocnieniu podłoża-dojazdy i droga manewrowa ) 
-    ls>=1.00 w górnej warstwie o grubości 20cm 
-    ls>=0.97 na głębokości od 20 do 50cm 
Kostka gr. 8 i 6 cm musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą wolną od rys, z gładkimi powierzchniami 
bocznymi. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 



 

 

- dla długości i szerokości + 3mm 
- dla wysokości + 5mm 
Kostka powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 
5%. Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad. 
• piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość gliny <5% 
• warstwa odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny być wykonane wg 
BN-68/8933-08. 
Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny 
być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w normie BN- 80/6775-03.03. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości - dla długości + 8mm dla wysokości i szerokości + 
3mm. Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a odporność na działanie mrozu powinna 
spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%. 
Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. 
Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze źródeł 
wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 

3.Sprzęt. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować (pod względem rodzajów, ilości i 
jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót. 

4.Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić 
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

6.Obmiar robót. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o 
terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu- 
przed ich zakryciem. 

7.Odbiór robót. 

Roboty podlegają nst. etapom odbioru: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 



 

 

- odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny 
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 
obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. 
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym 
sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego 
wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. 
Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu 
przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm i 
ustaleń. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI NR 001 

KOD CPV  45260000-7 
 
 

 

1. Wstęp : 
 

1.1.   Przedmiot   SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych. 

 
1.2.  Zakres robót objętych SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 
1.2.1. demontaż pokrycia dachowego z papy, 
1.2.2. rozbiórka rynien i rur spustowych, 

 
1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 
Są opisane w p.1.5. Specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

 
1.4.  Nazwy i kody : 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych -  kod 45260000-7 
Przygotowanie terenu pod budowę - kod  45100000, 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.Materiały pozostałe z rozbiórki 
- rynny i rury spustowe, 
- blacha ocynkowana gr.0,5mm , 
- nakrywy attyk i  kominów i ścianki kolankowej, 

 
3. SPRZĘT 
Roboty demontażowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 

 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- młotki, przecinaki, piły, 
- wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki , liny. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń,  gruzu  i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu 
w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego  tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu instalacji elektrycznej. 
Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy 
a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną 
i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 

 
 
 

5.1. Rozbiórka pozostałych dachu  
 

- rozbiórka rynien i rur spustowych , 
- rozbiórka pokrycia z blachy na budynku, 
- rozbiórka czapek kominowych, 

 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w STO . 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem. Bieżąca 
kontrola Zamawiającego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 
procesu technologicznego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest : 
- dla rozbiórki nakryw kominów – 1 m2  , 
- dla rozbiórki rynien i rur spustowych  – 1 mb , 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru drewniane 
krokwie  
i pozostałe drewno z rozbiórki. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
MODERNIZACJA  INSTALACJI C.O.  NR 006 

 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót – modernizacji instalacji c.o.. 

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 modernizacji instalacji c.o. polegającej na montażu centralnej automatyki pogodowej oraz 
zaworów termostatycznych z głowicami. 

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. Zawory termostatyczne z głowicami: 

Głowice cieczowe z zakresem temperaturowym 8-22st. do grzejników z wkładkami zaworowymi. 
Zawory termostatyczne wersja prosta i kątowa – korpusy zaworów z nastawą wstępną do ogrzewań 
pompowych dwururowych. 

2.2.  Zestaw automatyki pogodowej 

Zestaw automatyki pogodowej z sensorem – zestaw bezprzewodowy pogodowy (radiowy) 

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. 
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5. Wykonanie robót 

• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i
 ewentualne zanieczyszczenia. 
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i 
konserwacji. 
• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 

• Armatura powinna być montowana w miejscach łatwo dostępnych do kontroli i 
konserwacji.                                                                                                                                                      

• Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy
 eksploatacyjne termostatycznych  zaworów  grzejnikowych,  powinny  być  
przeprowadzone  po  zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

• Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
• Nominalny   skok   regulacji   eksploatacyjnej   termostatycznych   zaworów   grzejnikowych 
powinien  być  ustawiony  na  każdym  zaworze  przy  pomocy  fabrycznych  osłon  roboczych. 
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

 

6.   Kontrola jakości 

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a)doboru armatury   automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich
 identyfikację 
(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b)poprawności  i szczelności montażu połączeń armatury,  
c)poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 
d)poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e)nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu 
próbnego, 
f)plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
g)poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.  Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w 
protokóle 

  należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarowi robót jest – sztuka, komplet, zestaw. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

• W ramach odbioru należy: 
a)sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie, 
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b)sprawdzić zgodność  wykonania odbieranej części  instalacji z wymaganiami określonymi  w 
odpowiednich  punktach nin. specyfikacji,  
c)przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
• Po dokonaniu odbioru należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych  badań  
odbiorczych. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, oraz wykonanie niezbędnych robót 
pomocniczych, badań i sprawdzeń. 

10. Przepisy związane 

 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN i PN-EN powołane w Projekcie Wykonawczym instalacji c.o. i c.t. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) 
Zalecane  do  stosowania  przez  Ministra  Infrastruktury  Wymagania  Techniczne  COBRTI INSTAL - 
Zeszyt 6 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" 

  termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA SOLARÓW  NR 007 

 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące zakresu 
wykonania i odbioru robót budowy instalacji solarnej składającej  kolektorów słonecznych  wraz z 
urządzeniami i armaturą technologiczną. 

 

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 

Zakres robót obejmuje: 
- montaż zestawów montażowych pod kolektory słoneczne na połaci dachowej, 
- montaż kolektorów słonecznych na połaciach dachowych, 
- montaż wymienników płytowych, 
- montaż zasobników buforowych wody grzejnej, 
- montaż pomp obiegowych, 
- montaż instalacji rurowych między kolektorami, wymiennikami a zasobnikami 
- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji solarnej, 
- czyszczenie i malowanie instalacji stalowej, 
- izolacja termiczna instalacji, 
- napełnienie instalacji czynnikiem grzewczym i uruchomienie, 
- montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu solarnego, 
- wykonanie i montaż rozdzielnicy układu solarnego wraz z linią zasilającą, 
- montaż czujników temperatury w kolektorach, zbiornikach i rurociągu, 
- montaż instalacji do pomp solarnych i kolektorów, 
- montaż instalacji do pomp, zaworów i czujników w węźle cieplnym, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- wykonanie robót budowlanych związanych z montażem instalacji solarnej 
- wykonanie rurociągów w instalacji wodociągowej 
- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki. 
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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 

Materiał obudowy zbiorczej powinien być wykonany z materiałów niekorodujących, tj. z 
aluminium lakierowanego proszkowo lub ze stali nierdzewnej 
System zamocowań kolektorów (rama montażowa) powinien być wykonany z materiałów 
niekorodujących, np. aluminium, stal nierdzewna 
Kolektory słoneczne muszą posiadać wysokoselektywny absorber promieniowania 
słonecznego o współczynniku absorpcji nie mniejszym niż 95 % i współczynniku emisji nie 
większym niż 5% 

   Przykrycie absorbera: hartowane, gradoodporne szkło solarne o grubości min. 4 mm 

Połączenia kolektorów słonecznych w bateriach muszą zapewniać kompensacje 
naprężeń termicznych 
Izolacja zespołu zbiorczego i boczna w kolektorze słonecznym musi być wykonana z wełny 
mineralnej odgazowanej 

    Współczynnik strat liniowych ciepła a1 nie większy niż 1,00 W/(m2K)   

    Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 nie większy niŜ 0,04 W/(m2K2) 
prawności optyczna kolektora słonecznego   0 odnosząca się do powierzchni apertury i 
absorpcji nie mniejsza niż 83,50% 

   Temperatura stagnacji kolektora słonecznego min. 200 °C 
Wymaga się od oferentów załączenia do oferty certyfikatów jakościowych kolektora słonecznego 
oraz samego absorbera wydanych przez niezależne jednostki certyfikujące. Dodatkowo dla 
kolektorów słonecznych należy dołączyć deklaracją zgodności producenta. 
Wszystkie używane materiały (kształtki, rury, elementy złączne, uszczelki, szczeliwa, kleje, 
uchwyty, podpory, zawiesia, itp.) oraz urządzenia instalowane muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w aktualnie obowiązujących 
przepisach. Ponadto powinny posiadać odpowiednie atesty (np. PZH) oraz deklaracje 
zgodności CE z wymaganiami dyrektyw europejskich. 
Stosowane urządzenia i materiały w układach ciepłej wody użytkowej powinny posiadać atesty 
PZH. 
Po stronie glikolowej instalacje będą wykonane z rur miedzianych łączonych przez lutowanie 
twarde i miękkie. Po stronie grzejnej rurociągi, kształtki, armatura technologiczna powinny być 
wykonane z rur stalowych łączonych za pomocą spawania lub skręcania. Średnice rur: zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Dodatkowe wymagania, które powinny spełniać zarówno materiały jak i urządzenia to: 
- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń mechanicznych i biologicznych (pęknięć,   zarysowań, 
wgnieceń, śladów korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni zewnętrznej, 
- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach branżowych lub 
zakładowych, 
- wszystkie urządzenia (kolektory, pompy, naczynia wzbiorcze, itd.) powinny posiadać fabryczne 
oznakowanie m.in. tabliczkę znamionową, wymagane znaki dopuszczenia, itd., 
- wszystkie materiały elektryczne powinny posiadać stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje 
zgodności i świadectwa dopuszczenia 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz sprzętu zgodnego z instrukcją 
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montażu kolektorów. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wszelki 
używany sprzęt i urządzenia przez Wykonawcę do wykonania robót objętych umową, 
muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich 
przebywających na terenie budowy. 
W przypadkach wzbudzających wątpliwość odnośnie jakości i bezpieczeństwa sprzętu, Inspektor 
nadzoru może zażądać od Wykonawcy dokumentów lub ich kopii, potwierdzających stan 
techniczny danej maszyny lub sprzętu. W wymaganych przypadkach, obsługa maszyn i 
urządzeń może być prowadzona wyłącznie przez uprawnione osoby, co również podlega 
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy. 

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 

Sposób prowadzenia i trasy 
Montaż kolektorów wykonać na podstawie trasowania miejsc rozmieszczenia kolektorów, 
zgodnego i wynikającego z  dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, zostaną – o ile 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Szczegóły technologiczne 
Wszelkie szczegóły techniczne powinny wynikać z dokumentacji budowlanej a w 
przypadkach wątpliwych, decyduje autor projektu (w ramach nadzoru autorskiego) lub dla 
zmian mało istotnych Kierownik Robót danej branży. 
 Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia 
 Wymagania specjalne 
W trakcie realizacji obiektów, nie są planowane wymagania dodatkowe lub specjalne jakie 
powinien spełniać Wykonawca, ponosząc dodatkowe np. koszty, ograniczenia czasowe, 
itp.). 

6.   Kontrola jakości 

Inwestor wymaga wykonania robót zgodnie z: 
- zawartą umową wraz z załącznikami i aneksami do tej umowy, 
- Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
- obowiązującymi normami oraz przepisami, 
- wiedzą i sztuką budowlaną. 
Kontrola robót powinna być prowadzona przez Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Inwestora. 
Na bieżąco też, powinna być prowadzona przez niego kontrola w zakresie dokumentów 
potwierdzających jakość dostarczanych materiałów na plac budowy (certyfikaty, aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności, itp.). 

   Wszelkie dokumenty związane z wbudowywanymi materiałami, instalowanymi urządzeniami oraz  
    sprzętem, powinny zostać dołączone w oryginale do protokołu końcowego odbioru robót 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest kpl. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków: 
- zakończenie robót objętych umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy, 
- pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową oraz aneksami do umowy, 
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- przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych, (m.in. 
oryginał Dziennika Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu robót, Oświadczenie 
Kierownika Budowy (o zgodności wykonania obiektu z projektami budowlanymi oraz o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy), 
- przedłożenie protokołów badań, prób i sprawdzeń, 
- przedłożeniu dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór ostateczny prowadzi Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin 
odbioru ostatecznego powinien być ustalony przez Inwestora przed datą terminu zakończenia 
gwarancji lub rękojmi. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie kontraktu 
podstawowego i nie zachodzi potrzeba rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących  

 

 

10. Przepisy związane 

 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
prPN-EN 806-1 - Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych wewnętrznych). Część l: 
Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego. Wymagania. 
PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
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PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-
82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003- Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczenia statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-80/B-02010 +Az1:2006 - Obciążenia w obliczenia statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-B-03150:2000 oraz Az1:2001, Az2:2003 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-ISo 129:1996+Ak - Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogólne. Definicje. Metody 
wykonania i oznaczenia specjalne. 
Instrukcja montażu kolektorów słonecznych. Zestaw do montażu kolektorów na ramie. Montaż 
pozostałych komponentów solarnych. 
PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa). 
PN-E-04700 – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-IEC 61024 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

- Instrukcje montażu sterowników i czujników temperatury 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom V – „Instalacje 
elektryczne” 
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