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ST.00.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)
dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót.

1.2. Zakres stosowania ST
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku –  należy przez to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który jest  trwale  związany z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  –  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno  stojący  albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli  –  należy przez to  rozumieć  każdy obiekt  budowlany nie  będący budynkiem  lub  obiektem
małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się  na
całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,

drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z
gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
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budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.15. dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkniętym  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub

organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.4.21. obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów
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podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodności  –  należy przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie  –  należy przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego –  osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie  techniczne i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,
przeglądów i  zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących ich  efektywne i  bezpieczne użytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.39. normach  europejskich  –  oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)
oraz Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako „standardy europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac,  które po wykonaniu są  możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20
grudnia 2003 r.

1.4.43. Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
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postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach).

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 dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:
− dostarczoną przez Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.

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.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli 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 i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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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. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 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
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września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 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  z  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. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych i  jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowią inaczej.

Humus  i  nadkład  czasowo zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.

2.3. 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 nieprzyjęciem i niezapłaceniem.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
9

2.4. 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.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych 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  spełniał  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),
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− projekt organizacji budowy,

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych
o większych gabarytach lub masie).

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. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.

5.2.3. 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.

5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  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),
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− 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 i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

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.
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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, że 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,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. 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.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  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.
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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.  Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i  w trakcie  wykonywania

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

kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[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.
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[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 [1]-[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 geodezyjne,
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  i  lub  w  KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowejprzedmiarze robót.
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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 pogwarancyjnemupo 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
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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.

8.4.2. 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 powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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),
9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

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 pogwarancyjnypo 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 gwarancjigwarancyjnym 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 robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej 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.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo ochrony środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627  z  późn.

zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  Nr 204,

poz. 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,
poz. 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, poz. 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, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,
poz. 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, poz. 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, poz. 2041).
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– 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, poz. 2042
).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  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.
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ST.01.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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Kod CPV 45111000-8 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych i ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji wyżej wymienionych robót.

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót rozbiórkowych i ziemnych
w budynku.
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych i wrót garażowych,
- rozebranie luxfer,
- wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach,
- rozebranie posadzek z płytek,
- zerwanie posadzki cementowej,
- zerwanie posadzek lastrykowych,
- rozbiórka izolacji z papy,
- rozebranie obróbek blacharskich,
- rozebranie pokrycia z papy,
- wykucie krat okiennych,
- demontaż daszku nad wejściem,
- demontaż rur spustowych,
- rozebranie krawężników betronowych,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
- rozebranie opaski  betonowej,
- wykopy przy istniejących fundamentach,
- zasypanie wykopów,
- wywóz gruzu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.

1.5. Określenia podstawowe
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w
skład istniejącego obiektu budowlanego.
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do
ich pozbycia się jest obowiązany.
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej
jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
r.
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie
wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w
opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku
muszą być nieznaczne.
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub
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unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku
wystąpienia tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo
wykonywanych robót rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz
zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. Wykonawca ma obowiązek znać i
stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:
- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych
- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
2.MATERIAŁY
Ogólne warunki robót podano w ST.00.
3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do
jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.
NARZĘDZIA:
Młotki, przecinaki, kilofy.
Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cięcia stali.
Liny stalowe do transportu elementów.
Wózki i taczki.
Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE:
Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
Przenośniki taśmowe.
Ładowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T
4.TANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
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odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport na
placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych lub
taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych
krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe
służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. Środki
transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez Wykonawcę
robót rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z
dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować
oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu,
uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu
napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy
teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. W miejscu wykonywania robót
rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien
znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało
wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne
konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub
przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających
przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne
okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego
pozwolenia na budowę w oparciu o zatwierdzony projekt budowy. Przed rozpoczęciem
zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe rozpoznawcze
mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów
konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia
zasadniczych robót rozbiórkowych. Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu
apteczka oraz numery telefonów alarmowych.
5.2. Roboty wykonawcze
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład
grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni
znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady
stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym
nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania
członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość
przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również
szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z
wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego
szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również zobowiązany do
sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony
osobistej.
Rozbiórka okien.
Zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice.
Rozbiórka sufitu podwiesznego.
Do rozbiórki ścian i kominów należy przystąpić po ustawieniu rusztowań i podstemplowaniu
elemntów konsrukcyjnych sufitu. Niedozwolone jest przebywanie pod rozbieraną częścią sufitu.
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5.3. Składowanie i usuwanie odpadów
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a
jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy
je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania
bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady
należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady
należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest
przy użyciu koparko-ładowarki.
5.4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych.
Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
-Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.
- W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione
bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót.
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .
-Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia się innego.
-Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji
przez wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków
atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy.
- Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.
- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
-Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2.
- Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i
zakryte.
- Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie
oddzielone od pozostałe konstrukcji.
- Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy.
- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w
odległości bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m
- dla linii WN do 30 kV, 15 m - dla linii WN ponad 30 kV
- Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa.
- Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań
psychotechnicznych.
- Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.
- Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i
uprawnionego pracownika.
- Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami).
- Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót
demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach
rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni
pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki.
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- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników
należy zaopatrzyć w okulary ochronne.
- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach
6.KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych
warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki.
Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego
etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób,
liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli powinny
być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólna zasady podano w ST.00.
8. ODBIÓR RBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. Przewiduje się dokonnie odbioru końcowego
polegającego na stwierdzeniu wykonania całości zakresu robót oraz zachowania warunków
podanych w niniejszej Specyfikacji.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne
BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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ST.02.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

(Kod CPV 45443000-4)
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Termomodernizacja budynku 

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  –  wykonania  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych (BSO) ścian budynku. 

1.3. Zakres stosowania ST
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko

w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania,
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian
(przegród)  budynków  nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań  w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i  wymagań  dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  –  wykonywany  na
budowie  zestaw  wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny
system i składający się, minimum, z następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej  lub  większej  liczby  określonych  warstw  systemu,  w  których  co  najmniej  jedna

warstwa zawiera zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie  składniki  są  zaprojektowane  przez  producenta  specjalnie  dla  systemu  i
podłoża.
Systemy BSO można podzielić ze względu na:

– rodzaj  zastosowanej  izolacji  termicznej  –  styropian,  wełna  mineralna  (zwykła,
lamelowa),

– sposób  mocowania  –  klejenie,  klejenie/mocowanie  mechaniczne,  mocowanie
mechaniczne,

– rodzaj  warstwy  wykończeniowej  –  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy,
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krzemianowy, silikonowy),
– stopień  rozprzestrzeniania  ognia  –  nierozprzestrzeniające,  słabo  rozprzestrzeniające,

silnie rozprzestrzeniające. 
Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek  gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  ›  warstwę  zbrojoną,  celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika  przewodzenia  ciepła,  jako
składnik  BSO  mocowany  w  formie  płyt  na  ścianach  (przegrodach)  zewnętrznych  i
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa)  klejąca  –  materiał  systemu do  przyklejania  materiału  izolacyjnego  do
podłoża.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na
powierzchni  materiału  do  izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki  z  włókna  szklanego  –  określone  tkaniny  systemu  składające  się  z  przędzy  z
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym
na działanie alkaliów.
Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu
zwiększenia  jej  wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem  są  zazwyczaj  siatki  z  włókien
szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub
nieorganiczny  systemu,  tworzący  jego  wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w
połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki
narożne  (ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –
służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072  z  późn.
zmianami),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072 z późn. zmianami),

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowe
dokumentacji  robót  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania  robót
(zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy Prawo budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Dz.  U.  z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 

i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:
– widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profili

dekoracyjnych,  linii  zmian  kolorystyki  i  faktury  powierzchni;  w  przypadkach  bardziej
złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji, 

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń  ocieplenia powierzchni ścian

ze stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i
innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną  normą  europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta, jeżeli  dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję
Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację  producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla

poszczególnych  bezspoinowych  systemów  ociepleń.  Należy  je  uwzględnić  przy
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący – materiał  wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwór  szkła  wodnego)  stosowany,  zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża,  do  jego
przygotowania  przed  klejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na
bazie  cementu  modyfikowany  polimerami,  polimerowy/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.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,

EPS  80-036  Fasada)  mają  zastosowanie  jako  izolacja  termiczna  BSO  przy
ograniczeniu  do  wysokości  25  m  powyżej  poziomu  terenu  (budynki  nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji  włącznie  (budynki  wzniesione przed 01.04.1995).  Mocowane
są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą
klejenia,  za  pomocą  łączników  mechanicznych  lub  metodą  łączoną.  Płyty  mają
krawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające  szczelność
połączeń.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  są  gotowe,  frezowane  elementy
izolacji  lub  spoiny  frezowane  są  na  powierzchni  zwykłych  płyt.  Szczegółowe
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,

2.2.4. 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.
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2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.  dyspersja
akrylowo-kopolimerowa),  zawierająca  wypełniacze  (także  włókna)  masa,  nanoszona  na
powierzchnię  płyt  izolacyjnych,  w  której  zatapiana  jest  siatka  zbrojąca.  W  niektórych
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6. Siatka  zbrojąca  –  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego
przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
– masy silikonowe –  oparte  na  bazie  żywicy (emulsji)  silikonowej,  gotowe materiały do

wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają
malowania    farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku
tynków krzemianowych.

2.2.8. Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– 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, 

– listwy  krawędziowe  –  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  służące  do
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami,
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

– pianka  uszczelniająca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  między
płytami izolacji termicznej,

– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura
~500  g/m2),  do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem
terenu),

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,
obramienia,  podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej
elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
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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 3.1. 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  ITB,  udzielane  w  oparciu  o  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych
(ZUAT).

2.4. 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 lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego

pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do

dziennika budowy.
2.5. 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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 – 7, pkt. 3
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń
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transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże
pojemniki  (silosy,  opakowania  typu  „big  bag”)  do  materiałów  suchych  i  o  konsystencji
past,
3.2.4. Do  nakładania  mas  i  zapraw  –  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego
(pompy,  pompy  mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  także  w  systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiały,
3.2.5. Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  –
szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do  kształtowania  krawędzi  i
powierzchni płyt (boniowanie),
3.2.6. Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,
narzędzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostały  sprzęt  –  przyrządy  miernicze,  poziomnice,  łaty,  niwelatory,  sznury
traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami
producentów  materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy
prowadzić  sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe,
ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
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45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
– wykonać  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów

nowobudowanych,  jak  i  prac  renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieć
zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie  powodujący  powstawania
istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

– przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

– wykonać  wszystkie roboty stanu surowego,  zamurować  i  wypełnić  przebicia,  bruzdy i
ubytki,

– wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),
montażu  (ewentualnie  wymiany)  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 i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej
tkaniny.
Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i
zrywanie  powierzchni  lub  ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności
istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki,
pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i  gładkości –  określenie wielkości  odchyłek ściany (stropu) od
płaszczyzny  i  kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od
rodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe
prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznej
szczegółowej  należy odwołać  się  do  norm  dotyczących  rodzaju  podłoża  występującego
na docieplanym obiekcie).

Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede
wszystkim  podłoży  istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i
malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej
badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).
Można  także  wykonać  próbę  odrywania  przyklejonych  do  podłoża  próbek  materiału
izolacyjnego.

Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii
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wielkopłytowej  (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,

5.4. Przygotowanie podłoża
Zależnie  od  typu  i  stanu  podłoża  (wynik  oceny)  należy  przygotować  je  do  robót
zasadniczych:
– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków

antyadhezyjnych  (olejów szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki
materiału podłoża,

– usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą
wyrównawczą),

– usunąć  przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podłoża;  odczekać  do  jego
wyschnięcia,

– w przypadku istniejących podłoży usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających
się  tynków  i  warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie
stalowymi  szczotkami,  metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)
należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki
wypełnić zaprawą wyrównawcza,

– wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C,
brak  opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest
stosowanie mocowanych do rusztowań  osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem
opadów  atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy
zawierają  odmiany  materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach
podwyższonej  wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury  powietrza  (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w
specyfikacji technicznej szczegółowej.
5.5.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań  producenta systemu należy nanieść
środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed  rozpoczęciem  montażu  płyt  należy  wyznaczyć  położenie  ich  dolnej  krawędzi  i
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych  otworach).  Zamocować  także  profile  i  listwy  w  miejscach  krawędzi  BSO  –
zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości
podłoża,  w  postaci  placków  i  ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda  pasmowo  –
punktowa)  lub  pacą  ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnej
należy zaszpachlować  wcześniej  zaprawą  na  całej  powierzchni.  Nie  należy dopuszczać
do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
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Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji
termicznej  poprzez  ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami
izolacji  lub  –  w  przypadku  styropianu  –  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy
klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej
powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie  wcześniej,  niż  24  godziny  po
zakończeniu  klejenia,  należy  wykonać  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie
łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników  zależna  jest  od
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków
cienkich  płyt  izolacji  termicznej,  narożników,  listew,  profili,  kątowników,  taśm  i  pasków
siatki zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę
zaprawy zbrojącej  (klejącej),  nałożyć  i  wtopić  w nią  za  pomocą  pacy siatkę  zbrojącą,  w
pierwszej  kolejności  ewentualną  siatkę  pancerną.  Powierzchnię  warstwy  zbrojonej
wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy  dekoracyjne  zamocować  (nakleić)  na  powierzchni  wykonanej  warstwy
zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę  wykończeniową  wykonać  po  związaniu  (wyschnięciu)  zaprawy  zbrojącej  –  nie
wcześniej,  niż  po  upływie  48  godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu
(zależnie od wymagań  systemowych) nanieść masę  tynku cienkowarstwowego i poddać
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją
projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w  SST  należy  te  wymagania
opisać).  Sposób  wykonania  tynku  zależny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby –
zależnie  od  wymagań  projektu,  systemu,  warunków  środowiskowych.  Ze  względu  na
powstawanie  naprężeń  termicznych  na  elewacjach  południowych  i  zachodnich  należy
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w  ST „Wymagania  ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania
materiałów,  które  będą  wykorzystane  do  wykonywania  robót  oraz  dokonać  oceny
podłoża.
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6.2.1. 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  (szczegółowej)
pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  normami
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża
Badanie  stanu podłoża należy przeprowadzić  według wymagań  określonych  w pkt.  5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
Jakość  i  funkcjonalność  BSO  zależy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych
etapów  systemowo  określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót
szczególnie  ważna  jest  bieżąca  kontrola  robót  zanikających  (ulegających  zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli  przygotowania  podłoża  –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,
6.3.2. Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montażu  profili  cokołowych,
przyklejenia  płyt  na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia
szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania  detali  elewacji  –  dylatacji,  styków  i
połączeń,
6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu
kołków  rozporowych,  położenia  talerzyków  (krążków)  wobec  płaszczyzny  płyt  (w
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),
6.3.4. Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów,
zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie
zbrojonej,  tzn.  pęknięć  na połączeniach płyt  i/lub  pęknięć  o  szerokości  większej  niż  0,2
mm,
6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, 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 podłoża,
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– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na

podstawie  dokumentów czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem
do  robót  potwierdzają,  że  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  wykonania  robót
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót
elewacyjnych  z  zastosowaniem  systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w
pkt.  10.1.,  a  także  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem  zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian”  –  wyd.  przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

M.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych”  dla  tynków o  fakturze  specjalnej  do  powierzchni  BSO,  pokrytych  tynkiem
cienkowarstwowym,  należy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić  się
w następujących granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od

płaszczyzny i
odchylenie krawędzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku

Odchylenie 
przecinających się
płaszczyzn od kąta

przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III nie większe niż 3 mm
i w liczbie nie większej
niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2
mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 4 mm
w
pomieszczeniac
h do 3,5 m
wysokości oraz
nie więcej niż 6
mm w
pomieszczeniac
h powyżej 3,5 m
wysokości

nie większe niż 3
mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 6 mm
na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

nie większe niż 
3 mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:
– odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanego

promienia nie powinny być większe niż 7 mm,
– dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  tynków  nie

powinny  być  większe  niż  10  mm  na  całej  wysokości  kondygnacji  i  30  mm  na  całej
wysokości budynku.
Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO

powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie
na  jej  powierzchni  lokalnych  wypukłości  i  wklęsłości,  możliwych  do  wykrycia  w  świetle
rozproszonym. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako
iloczyn  długości  ścian  w  stanie  surowym  w  rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2. Z  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów
większe  od  1  m2,  doliczając  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię
ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie
wraz  z  ewentualnym  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zostać  wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółową  specyfikacją  techniczną)  można  zezwolić  na  rozpoczęcie  wykonywania
następnych etapów robót.

W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  i
rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania
należy powtórzyć.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu
należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót,
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie

wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST,
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są  kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  ociepleniowe  nie  powinny
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności

wykonanego  ocieplenia  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i
szczelności  ocieplenia,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do
ustaleń umownych,

− w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich

uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
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− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu
w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  ocieplenia,  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny
(końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej
jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 
Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 
Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy  ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 
Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy  ocieplania
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999
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Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280
Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania
i badania.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na  budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024
Roboty murowe.  Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych  betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 
Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 
Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik  przenikania
ciepła. Metoda obliczania.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  207  poz.

2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2004 r.  Nr

19, poz. 177 z późn. zmianami).
– 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. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– 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, poz. 690 z późn. 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, poz. 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  ITB  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  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa,  Instytut  Techniki
Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
–  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki
Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

– ZUAT  15/V.07/2003  Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa  Instytut  Techniki
Budowlanej 2003 r.

– ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat 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.  WEC212 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.

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

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

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

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

– Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów
budowlanych.
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ST.03.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
(Kod CPV 45421100-5)
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
49

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i  odbioru montażu drzwi balkonowych i  okien w budynkach.  Specyfikacja techniczna
(ST) nie dotyczy montażu drzwi balkonowych i okien, dla których określono szczególne warunki
dotyczące dymoszczelności i odporności ogniowej.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt.
1.8.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą  spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  montażu  drzwi  balkonowych  i  okien  z  PCW,  aluminium  oraz  z  drewna  i
obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi balkonowych oraz wymagań dotyczących wykonania
i odbiorów robót montażowych.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami,  w
szczególności  PN-B-91000,  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej:
Okno  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i
przepuszczalność  światła.  Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z  jednego  lub  więcej  oszklonych
skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy.
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w
otworze budowlanym. 
Krosno  –  rama zastępująca  ościeżnicę  lub  stanowiąca  jej  uzupełnienie  od  strony zewnętrznej.
Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości.
Skrzydło  – ruchoma część  okna (naświetla),  drzwi lub wrót  zamocowana w ościeżnicy,  krośnie
lub bezpośrednio w otworze budowlanym.
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie)  lub  bezpośrednio  w otworze  budowlanym,  obrót  jego  przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej  strony a po
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie)  lub  bezpośrednio  w otworze  budowlanym,  obrót  jego  przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Drzwi  balkonowe  –  ruchoma  część  ściany  mająca  cechy  konstrukcyjne  okna,  spełniająca
jednocześnie funkcję okna i drzwi.
Naświetle  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany,  przepuszczająca  światło  pomiędzy
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pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej
ościeżnicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł,
w których zamiast ościeżnicy występuje krosno.
Okno  i  drzwi  balkonowe  jednoramowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  jedną  warstwę
skrzydeł, szklonych szybami zespolonymi.
Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w
którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł,
w  którym  na  zewnętrznej  stronie  ościeżnicy  jest  umocowane  krosno,  umożliwiające  otwieranie
skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  półskrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy
skrzydeł,  w  którym  na  zewnętrznej  stronie  progu  i  nadproża  są  umocowane  krośniaki,
umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  ościeżnicowe  (polskie)  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie
warstwy  skrzydeł,  w  którym  skrzydła  zewnętrzne  otwierają  się  na  zewnątrz  a  wewnętrzne  do
wewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  jednodzielne  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  między
stojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło.
Okno  i  drzwi  balkonowe  dwudzielne  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  między
stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie.
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej
skrzydeł umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub
jeden rząd skrzydeł.
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i
nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą.
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub
krośnie.
Okno  otwierane  stałe  –  okno  zawierające  jedno  lub  wiele  skrzydeł  otwieranych  oraz
nieotwierane szklone części.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane
przez ich obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł.
Okno,  naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót
względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła.
Okno  odchylne  –  okno,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  przez  obrót  względem  osi  poziomej,
przechodzącej przez górną krawędź skrzydła.
Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej nie
przechodzącej przez krawędzie skrzydła.
Okno  przechylne  –  okno,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  względem  osi  poziomej  nie
przechodzącej przez krawędzie skrzydła.
Okno  przesuwane  –  ono,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  przez  przesunięcie  w  kierunku
poziomym lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany.
Jednostka  ładunkowa  kontenerowa  –  jednostka  ładunkowa  uformowana  przy  użyciu
kontenera.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja montażu okien i drzwi balkonowych
Montaż  okien i  drzwi  balkonowych należy wykonywać  na podstawie dokumentacji,  której  wykaz
oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych:
– okna i drzwi balkonowe,
– obróbki,
– materiały uszczelniające,
– inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2.1. Okna i drzwi balkonowe
Okna  i  drzwi  balkonowe  powinny  posiadać  właściwości  eksploatacyjne  określone  i
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są
wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada
powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ
na trwałość  wyrobów przy  ich  użytkowaniu,  poprzez powołanie  odpowiednich  norm lub  aprobat
technicznych.

Producent  powinien  również  podać  informacje  dotyczące  konserwacji  okien  i  drzwi
balkonowych oraz ich części podlegających wymianie.

Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi balkonowych powinny być
określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane według tablicy 2.
Tablica  1.  Podstawy  normatywne  określania  właściwości  i  klasyfikowania  okien  i  drzwi
balkonowych

Lp.

Rozdział /
podrozdzi
ał  PN-EN 
14351-1:2

006

Właściwość Norma
klasyfikacyjna a

Norma
dotycząca

metody badań 
lub obliczeń a

Typ badania b
Zakres 

bezpośredniego
zastosowania

1. 4.2 Odporność na
obciążenie wiatrem

EN 12210 EN 12211 Niszczące

2. 4.3 Odporność na
obciążenie
śniegiem

Informacja o
wypełnieniu

Krajowe
przepisy i/lub

zalecenia

Obliczenie

3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz  EN
13501-1

Niszczące Okna dachowe

4. 4.4.2 Właściwości
dotyczące
oddziaływania
ognia
zewnętrznego

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące

6. 4.6 Substancje
niebezpieczne

Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych
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Lp.

Rozdział /
podrozdzi
ał  PN-EN 
14351-1:2

006

Właściwość Norma
klasyfikacyjna a

Norma
dotycząca

metody badań 
lub obliczeń a

Typ badania b
Zakres 

bezpośredniego
zastosowania

7. 4.7 Odporność na
uderzenie

EN 13049 EN 13049 Niszczące

8. 4.8 Nośność urządzeń
zabezpieczających

Wartość
progowa

EN 14609 Nieniszczące

9. 4.11 Właściwości
akustyczne

Wartości
deklarowane

PN-EN 20140-3
EN ISO 717-1

Nieniszczące
lub wartości
tabelaryczne

Patrz Załącznik B
PN-EN 14351-1:2006

10. 4.12 Przenikalność
cieplna

Wartości
deklarowane

EN ISO 
10077-1:2000

Tablica F.1

Wartości
tabelaryczne

Wszystkie rozmiary

EN ISO
10077-1
  EN ISO

10077-1 oraz 
EN ISO
10077-2

Obliczenie

Powierzchnia
całkowita  ≤ 2,3 m2 c,d

Powierzchnia
całkowita  > 2,3 m2 c

EN ISO
12567-1  
EN ISO
12567-2

Nieniszczące

Powierzchnia
całkowita  ≤ 2,3 m2 c,d

Powierzchnia
całkowita  > 2,3 m2 c

11. 4.13 Właściwości
związane z
promieniowaniem
(wypełnienie) e

Wartości
deklarowane

EN 410
EN 13363-1
EN 13363-3

– Wszystkie rozmiary

12. 4.14 Przepuszczalność
powietrza

EN 12207 EN 1026 Nieniszczące

13. 4.16 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące

14. 4.17 Wytrzymałość
mechaniczna

EN 13115 EN 12046-1
EN 14608
EN 14609

Niszczące lub
nieniszczące
(zależnie od

wyniku)

15. 4.18 Wentylacja Wartości
deklarowane

EN 13141-1 Nieniszczące

16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g

17. 4.20 Odporność na
wybuch

EN 13123-1
EN 13123-2

EN 13124-1
EN 13124-2

Niszczące g

18. 4.21 Odporność na
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie

EN 12400 EN 1191 Niszczące

19. 4.22 Zachowanie się
pomiędzy różnymi
klimatami

Do
opracowania

ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary

20. 4.23 Odporność na
włamanie

ENV 1627 ENV 1628
ENV 1629
ENV 1630

Niszczące Patrz ENV 1627
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Lp.

Rozdział /
podrozdzi
ał  PN-EN 
14351-1:2

006

Właściwość Norma
klasyfikacyjna a

Norma
dotycząca

metody badań 
lub obliczeń a

Typ badania b
Zakres 

bezpośredniego
zastosowania

a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczące powołań.

b Badanie nieniszczące: Próbka może być użyta do kolejnego badania.
Badanie niszczące: Próbka nie może być użyta do kolejnego badania.

c Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powinien
dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru).

d Pod warunkiem, że Ug (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m2∗K), tekst „Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 m2 c,d” zastępuje się
tekstem „Wszystkie rozmiary c”.

e Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, wartość g) i
przenikalność światła.

f Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie.
g Dopóki nie będą obowiązywały odnośne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny być

uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.
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Tablica 2. Klasyfikacja właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

Lp.

Rozdział /
podrozdział 

PN-EN 
14351-1:

2006

Właściwość / wielkość / miara Klasyfikacja / wartość
Klasa /

deklarowana
wartość

1 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem
npd

1

(400)

2

(800)

3

(1200)

4

(1600)

5

(2000)

Exxxx

(>2000)Ciśnienie próbne P1 (Pa)

2 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem
npd

A

(≤ 1/150)

B

(≤ 1/200)

C

(≤ 1/300)Ugięcie ramy

3 4.3 Odporność na obciążenie śniegiem i
obciążenie trwałe npd Deklarowana informacja o wypełnieniu 

(np. rodzaj i grubość szkła)

4 4.4.1 Reakcja na ogień npd F E D C B A2 A1

4.4.2 Właściwości związane z oddziaływaniem
ognia zewnętrznego npd patrz EN 13501-5

5 4.5 Wodoszczelność
npd 1 A

(0)
2 A
(50)

3 A
(100)

4 A
(150)

5 A
(200)

6 A
(250)

7 A
(300)

8 A
(450)

9 A
(600)

Exxx
(>600)Nieosłonięte (A)

Ciśnienie próbne (Pa)

6 4.5 Wodoszczelność
npd 1 B

(0)
2 B
(50)

3 B
(100)

4 B
(150)

5 B
(200)

6 B
(250)

7 B
(300)Osłonięte (B)

Ciśnienie próbne (Pa)

7 4.6 Substancje niebezpieczne npd według wymagań zawartych 
w krajowych regulacjach prawnych

8 4.7 Odporność na uderzenie
npd 200 300 450 700 950

Wysokość spadania (mm)

9 4.8 Nośność urządzeń zabezpieczających npda Wartość progowa

10 4.11 Właściwości akustyczne
npd Wartości deklarowane

Izolacyjność akustyczna Rw (Ci Crt) (dB)

11 4.12 Przenikalność cieplna
npd Wartość deklarowana

Uw (W/m2∗K)

12 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem
npd Wartość deklarowanaWspółczynnik promieniowania słonecznego 

(g)

13 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem
npd Wartość deklarowana

Przenikalność światła ( )ντ
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14 4.14 Przepuszczalność powietrza

npd

1

(150)

(50 lub 
12,50)

2

(300)

(27 lub 6,75)

3

(600)

(9 lub 
2,25)

4

(600)

(3 lub 
0,75)

Max. ciśnienie próbne (Pa)
Referencyjna przepuszczalność powietrza
przy 100 Pa (m3/h∗m2) lub (m3/h m)

15 4.16 Siły operacyjne b npd 1 2

16 4.17 Wytrzymałość mechaniczna npd 1 2 3 4

17 4.18 Wentylacja

npd Wartości deklarowaneEksponenta przepływu powietrza n
Charakterystyka przepływu powietrza K
Natężenie przepływu powietrza

18 4.19 Kuloodporność npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG

19 4.20.1 Odporność na wybuch
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4

Rura uderzeniowa

20 4.20.2 Odporność na wybuch
npd EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5

Próba poligonowa

21 4.21 Odporność na wielokrotne otwieranie i
zamykanie

npd 5 000 10 000 20 000
Liczba cykli

22 4.22 Zachowanie się między różnymi klimatami npd (Do opracowania)

23 4.23 Odporność na włamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd – osiągi nie określone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

a Jedynie jeżeli w wyrobie nie występuje (występują) urządzenie (urządzenia) zabezpieczające.
b Dotyczy wyłącznie okien uruchamianych ręcznie.

Rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry
techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

2.2.2. Obróbki
Parapety  zewnętrzne  oraz  wewnętrzne,  a  także  obróbki  progów  drzwi  balkonowych  i/lub
materiały,  z  których  wyroby  są  wykonywane  powinny  spełniać  wymagania  dokumentacji
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały uszczelniające
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Do  wykonywania  uszczelnień  między  oknem  lub  drzwiami  balkonowymi  a  ścianą  mogą  być
stosowane,  w zależności  od rodzaju  uszczelnienia (zewnętrzne,  środkowe –  izolacja  termiczna,
wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między
oknem lub drzwiami balkonowymi a ościeżem

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie)

Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna)

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie)

Impregnowana taśma rozprężna
paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna
paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa
Wełna mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana taśma rozprężna
paroszczelna
Taśma butylowa do okien

Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcje
chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.

Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w
dokumentacji  projektowej  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.4. Inne wyroby i materiały
Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały:
• elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu:

– kołki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– śruby, wkręty,

• elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane,
– podkładki, kątowniki stalowe,

• elementy wykończeniowe:
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.
Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w

dokumentacji  projektowej,  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujące powinny być  dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna,  warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  i  wyrobów  do  montażu  okien  i  drzwi
balkonowych  

Wyroby i  materiały do montażu  okien  i  drzwi  balkonowych mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli
spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  okien  i  drzwi  balkonowych  luzem  jest  zaopatrzona  w

etykietę identyfikacyjną,
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak

naruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia
montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów
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przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie  wyrobów i  materiałów na budowę  powinno być  potwierdzone wpisem do  dziennika

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  montażu  okien  i  drzwi
balkonowych

Okna  i  drzwi  balkonowe  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-B-05000,  a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich
producenta.

Okna  i  drzwi  balkonowe,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe
kontenerowe,  należy  przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia
tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i
materiałów  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.

Podłogi  we  wszystkich  pomieszczeniach  magazynowych  powinny  być  utwardzone,  poziome,
równe.  Dopuszcza  się  w  pomieszczeniach  magazynowych  półotwartych  stosowanie
nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na legarach
ułożonych równolegle do siebie.  Wysokość  legarów powinna wynosić  co najmniej  15 cm.  Okna
i/lub  drzwi  balkonowe  należy  ustawiać  w  odległości  co  najmniej  1,0  m  od  czynnych  urządzeń
grzejnych.  Należy je  przechowywać  w jednej  lub  kilku  warstwach  w sposób  zabezpieczający  je
przed  uszkodzeniami,  przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.  W  zależności  od  stopnia
wykończenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby
należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Sposoby  przechowywania  okien  i  drzwi  balkonowych  w  zależności  od
stopnia wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie

Lp. Rodzaj podłoża w
magazynie

Rodzaje wyrobów

okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe  z

tworzyw sztucznych

gruntowane

jednokrotnie malowane  i
ostatecznie wykończone

sposób pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
słupkowych

1 2 3 4 5 6 7

1. Podłoże 
nieutwardzone (na
legarach)

W jednej
warstwie na
progu
ościeżnicy

Na progu
ościeżnicy; okna w
warstwach do
łącznej wysokości
2 m, drzwi
balkonowe w
jednej warstwie

– W jednej
warstwie na
progu
ościeżnicy

–

2. Podłoże 
utwardzone

Na legarach
w dwóch lub
trzech
warstwach

W dwóch
lub trzech
warstwach

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi balkonowych
Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.

Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie,
elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  mogą  być  przewożone  jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  i
drzwi balkonowych w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów i  materiałów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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4.3. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby należy ustawiać  w jednej warstwie,  pionowo w rzędach tak,  aby płaszczyzny skrzydeł
były  równoległe  do  podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi
balkonowe – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających
wystają  ponad powierzchnię  skrzydła,  należy  przesunąć  względem siebie  o  szerokość  skrzydła
okiennego.
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym
Wyroby  należy  ustawiać  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  były  równoległe  do
podłużnej osi wagonu, z tym że:
a) okna – na progach ościeżnic,
b) drzwi balkonowe:
– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy,
– o  wysokości  ościeżnicy  większej  od  wysokości  bocznych  ścian  wagonu  na  stojaku

ościeżnicy.
Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykające  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła,

należy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.
Zaleca się  ładowanie wyrobów w dwóch lub  trzech warstwach pod warunkiem,  że wysokość

bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych
Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny
zapewniać  stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie

drogowym za pomocą elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f)  ustawienie  w  przestrzeni  międzydrzwiowej  w  wagonach  wyrobów  w  ten  sposób,  aby  nie

blokowały drzwi.
W  przypadku  ładowania  wyrobów  dwuwarstwowo,  górną  warstwę  należy  zabezpieczyć

podobnie jak dolną.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych
Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić  po ukończeniu robót stanu surowego,
przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.

W  przypadku  okien  drewnianych  należy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek
wilgotności  względnej  powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach
okien).  Wymagane  jest  więc  sprawdzenie  stanu  wilgotności  powietrza  i  zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczeń.

W  ścianach  z  ociepleniem zewnętrznym okna  i  drzwi  balkonowe  należy  wbudowywać  przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych należy sprawdzić:
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– prawidłowość wykonania ścian,
– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
– czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i

podparcie  okien  z  zachowaniem  właściwej  szerokości  szczeliny  na  obwodzie  pomiędzy
ościeżem a ościeżnicą.

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu
5.3.1.1.  Okno  i/lub  drzwi  balkonowe  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki
termiczne,  prowadzące  do  skraplania  się  pary  wodnej  na  wewnętrznej  stronie  ościeżnicy  lub
powierzchni ościeża.

Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien:
– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,
– w  ścianie  warstwowej  z  ociepleniem  wewnętrznym  –  w  strefie  umieszczenia  izolacji

termicznej,
– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia.
5.3.1.2.  W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być  usytuowane
tak,  by  węgarek  zasłaniał  stojaki  i  nadproże  ościeżnicy  na  szerokość  nie  większą  niż  połowa
szerokości kształtownika ościeżnicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać:
– luz (szczelinę)  pomiędzy otworem w ścianie a  wyrobem,  pozwalający na zmianę  wymiarów

okna  pod  wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku  nie
ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do  podpierania  progu  ościeżnicy  okien  stosuje  się  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami

elementy poszerzające,  o  ile  takie  są  przewidziane w dokumentacji  producenta)  oraz  kątowniki
stalowe.
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona
możliwość odkształcania się kształtowników okien.

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.
5.3.2.2.  Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 5 i
6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część
B – Roboty wykończeniowe, zeszyt  6 „Montaż  okien i  drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006
rok.

Tablica  5.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*
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Rodzaj kształtowników

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem

Długość elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szerokość  szczeliny
– b (mm)

Minimalna szerokość
szczeliny – b (mm)

PVC białe 10 15 20 25 10 10 15

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20

PVC z warstwą PMMA 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%.

Przy  wykonywaniu  uszczelnień  z  kitów  trwale  elastycznych  należy  przestrzegać  zasady,  że
głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić
nie mniej niż 6 mm.
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Tablica  6.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy
uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi*

Rodzaj kształtowników

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem

Długość elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szerokość  szczeliny
– b (mm)

Minimalna szerokość
szczeliny – b (mm)

PVC białe 8 8 10 10 8 8 8

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8

PVC z warstwą PMMA 8 8 8 10 8 8 8

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z producentem taśm
uszczelniających.

Maksymalny  wymiar  szczeliny  między  ościeżnicą  okienną  a  ościeżem  nie  powinien
przekraczać  40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar  ten  powinien wynosić
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  pionowe  i  poziome  ustawienia  okna  w  otworze  przy  długości
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m.

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą  mieć  negatywnego
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu
5.3.3.1.  Mocowanie  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciążenia
zewnętrzne  były  przenoszone  za  pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
był płynny.

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.
5.3.3.3.  Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeżnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegły
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do
materiału ościeży.

W  przypadku okien  aluminiowych z  kształtowników z  przekładkami  termicznymi  ww.  łączniki
mocowane  są  do  komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  profilu  za
pośrednictwem  podkładki  metalowej,  wykluczającej  przenoszenie  obciążeń  na  przekładki
termiczne z tworzyw sztucznych.
5.3.3.4.  Kotwy  budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp  ościeżnicy  jest
zbyt  duży  do  stosowania  dybli,  np.  przy  mocowaniu  dolnym  (progowym)  lub  w  rozwiązaniach
ścian warstwowych.
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5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.

Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta
materiałów uszczelniających, dotyczących:
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
– oczyszczenia powierzchni przylegania,
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.

Uszczelnienie  okien  na  obwodzie  składa  się  z  trzech  warstw:  wewnętrznej,  środkowej  i
zewnętrznej.
Warstwa  wewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  materiału  uszczelniającego  (kitu  trwale
elastycznego)  lub  impregnowanych  taśm  rozprężnych  nieprzepuszczających  powietrza  i  pary
wodnej (taśmy paroszczelne).

Uszczelnienie  to  powinno  uniemożliwiać  przenikanie  pary  wodnej  z  pomieszczenia  do
szczeliny  między  oknem  a  ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  wykraplaniu  się  pary
wodnej  w  szczelinie  między  oknem  a  ościeżem  (tj.  w  miejscach  o  temperaturze  niższej  od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz
budynku.

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.
Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  (np.  pianki
poliuretanowej)  lub  mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  izolację
termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami.

Szczelina między ościeżnicą  a ościeżem powinna być  całkowicie wypełniona warstwą  izolacji
termicznej.

Pianki  stosowane  do  wypełnienia  połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji
szkodliwych.

Stosowanie  ich  powinno  być  zgodne  z  instrukcją  producenta.  Dotyczy  to  przede  wszystkim
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.

Podczas  wtryskiwania  pianki  należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  wypełnienie  szczeliny,  a
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.
Warstwa  zewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  impregnowanych  taśm  rozprężnych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem
a ścianą.

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.
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5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi balkonowych
5.4.1. Parapety zewnętrzne
Parapet  zewnętrzny  powinien  być  osadzony  zgodnie  z  rozwiązaniem  przewidzianym  w
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania:
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie

okna,
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm,
– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne,
– miejsca  połączenia  parapetu  z  ościeżnicą  powinny być  szczelne  lub  uszczelnione  taśmami

rozprężnymi i silikonem,
– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny

zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku
z  ościeżem  przedstawione  są  w  pkt.  4.4.1.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwi
balkonowych”, wydanie ITB – 2006 r.),

– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  być
wprowadzony  pod  profil  progowy  ościeżnicy  (wywinięcie  kołnierza  na  profil  ramy
ościeżnicowej  bez  dodatkowego  uszczelnienia  taśmami  rozprężnymi  i  silikonem  nie
zapewnia szczelności połączenia),

– przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. wydry
w ramiaku progowym,

– osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  być  poprzedzone
ułożeniem  na  styku  ościeżnicy  i  ościeża  izolacji  przeciwwilgociowej  wywiniętej  na
kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacji technicznej).

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na:
– zmianę  ich  wymiarów  pod  wpływem  temperatury  (styki  dylatacyjne  powinny  być

rozmieszczone co 250 cm),
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr,
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających),
– połączenia  końcowe  parapetów z  ościeżami  należy  dobierać  w  zależności  od  konkretnego

rozwiązania elewacji.

5.4.2. Parapety wewnętrzne
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na
obwodzie okna.

Parapety  wewnętrzne  powinny  być  osadzone  w  dolnej  części  ościeża,  zgodnie  z
rozwiązaniami  przewidzianymi  w  dokumentacji  projektowej.  Płaszczyzna  styku  parapetu  z
wrębem  ościeżnicy  powinna  być  tak  uszczelniona,  aby  nie  dopuścić  do  penetracji  wody  i  pary
wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy.

5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych
Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych

do  uszczelnienia.  Dokumentacja  projektowa  powinna  więc  zawierać  szczegółowe  rozwiązania
sposobów obrobienia tych miejsc.

Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Przy  uszczelnianiu  progów  należy  zachowywać  różnicę  poziomów  między  górną  krawędzią

izolacji  przeciwwilgociowej  płyty  balkonu  (tarasu)  a  przewidywanym  poziomem  wykończenia
powierzchni  balkonu.  Różnica  poziomów  wykończenia  płyty  balkonu  i  górnej  krawędzi  izolacji
przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15
cm.

Odstępstwo  od  powyższego  wymogu  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku,  gdy  w
dokumentacji  przewidziano  rozwiązania  systemowe  obróbek  progów  (taśmy  uszczelniające,
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kształtki  wtopione  w  masę  hydroizolacyjną)  bądź  w  płycie  balkonu  lub  tarasu  zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych.

5.5. Łączenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy:
– poziome,
– pionowe.

Połączenia  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  w  zestawach  muszą  zapewniać  szczelność  na
przenikanie wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów.
5.5.1. Zestawy poziome
Połączenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mogą  być
wykonywane na „obce pióro”, osadzone we wnękach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości,
uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80
cm.  Ościeżnice  okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mogą  być  również  łączone  przy
zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka.

Połączenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  z  kształtowników
aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową
i zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe
Łączenie  okien  w  zestawy  pionowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową   i
zaleceniami producenta systemu.

Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między
ościeżnicami stykających się okien.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  ocenić  stan  ścian  i
przygotowania  ościeży  do  robót  montażowych  oraz  wykonać  badania  wyrobów  i  materiałów
wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:
– prawidłowość  wykonania  ścian,  zgodnie  z  odpowiednią  szczegółową  specyfikacją

techniczną,
– rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan

wykończenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi),

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  odpowiednich
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku  budowy  a  także  w  formie  protokołu  kontroli  podpisanego  przez  przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić:
– zgodność  okien i  drzwi  balkonowych oraz  obróbek  z  aprobatą  techniczną  lub  indywidualną

dokumentacją  techniczną  w  zakresie  rozwiązań  materiałowo-konstrukcyjnych  i  jakości
wykonania,

– zgodność  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  obróbek  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą
specyfikacją techniczną,
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– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę:  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty
świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
wyrobów używanych w robotach montażowych,

– stan opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz sposób przechowywania wyrobów i  terminy
przydatności materiałów uszczelniających.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lub
instrukcjami  producentów.  Badania  te  w  szczególności  powinny  polegać  na  sprawdzeniu
prawidłowości wykonania:
– podparcia progu ościeżnicy,
– zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  balkonowych  na  całym  obwodzie  ościeżnicy

(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi),
– izolacji  termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi

na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,
– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze

szczególnym  uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  uszczelniających  i
przestrzegania zaleceń technologicznych,

– obróbek progu drzwi balkonowych,
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszej
specyfikacji,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
– jakości robót montażowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.

Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  5.4.
Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie

wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami
naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie  różnicy  długości  przekątnych  ościeżnicy  i  skrzydeł  –  różnica  długości
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy
długości powyżej 2 m,

d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie
skrzydeł powinno odbywać  się  płynnie i  bez zahamowań,  skrzydło nie powinno pod własnym
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać,

e) sprawdzenie  szczelności  –  zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do
ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami,
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f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  oraz  opisane  w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych:
Wariant I
• w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów.
Wariant II
• w świetle zakrywanych otworów.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są
mocowanie  ościeżnicy  na  całym obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  (zewnętrzne,
wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie
montażu okien i drzwi balkonowych.

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej
specyfikacji,  a  wyniki  tych  badań  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  pkt.  5.3.  i  5.5.
niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  zamocowanie,
uszczelnienie  i  izolację  okna  lub  drzwi  balkonowych  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie
do  dalszych  prac  (obsadzenie  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  otynkowanie  ościeży,
montaż listew maskujących).

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być
odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów koniecznych  do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić badania.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się  dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  (
jeżeli umowa taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
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zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
– wyniki  ewentualnych  badań  laboratoryjnych  i  ekspertyz  dokonanych  na  wniosek  jednej  ze

stron umowy.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,

przeprowadzić  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  6.4 niniejszej  ST, porównać  je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonać oceny wizualnej.

Montaż okien i/lub drzwi balkonowych powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  okna  i/lub  drzwi  balkonowe  nie  powinny
być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność

regulacji  okuć),  usunąć  niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  funkcjonalności  i
trwałości okien i drzwi balkonowych zamawiający może wyrazić  zgodę  na dokonanie odbioru
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń
umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
demontażu  wadliwie  wbudowanych  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  zamontowania  ich
ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych z

zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz  sprawdzenia  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  z



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
69

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie

zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH   I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  montażu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy  rozliczenia  wykonanego  i  odebranego  zakresu  montażu  okien  i/lub  drzwi
balkonowych

Wariant I
Podstawy  rozliczenia  montażu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  stanowią  określone  w
dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i  ilości  wykonanych
robót, potwierdzone przez zamawiającego.
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi balkonowych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających

wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,
– zabezpieczenie  elementów  wymagających  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  i

uszkodzeniem,
– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

szczegółowej specyfikacji technicznej,
– obsadzenie  ościeżnic  wraz  z  ich  uszczelnieniem  wewnętrznym,  zewnętrznym  oraz

wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
– obrobienie progów drzwi balkonowych,
– regulacja skrzydeł i okuć,
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Sposób I
Ceny  jednostkowe  robót  obejmują  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
niezbędnych do wykonania robót  na wysokości  powyżej  4  m od poziomu ustawienia  rusztowań
oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających.
Sposób II



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
70

Ceny  jednostkowe  robót  montażowych  okien  i  drzwi  balkonowych  nie  obejmują  kosztów
montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  do  wykonania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m  od
poziomu  ustawienia  rusztowań  a  także  pomostów  i  barier  zabezpieczających.  Koszty  tych
rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.
Wariant II
Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie
kwota  ryczałtowa  za  określony  zakres  robót  obejmujący  montażu  okien  i/lub  drzwi
balkonowych.
Kwota  ryczałtowa  obejmująca  montaż  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  uwzględnia  koszty
wykonania następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do

wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
– zabezpieczenie  elementów  wymagających  zabezpieczenia  przez  zanieczyszczeniem  i

uszkodzeniem,
– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

szczegółowej specyfikacji technicznej,
– obsadzenie  ościeżnic  wraz  z  ich  uszczelnieniem  wewnętrznym,  zewnętrznym  oraz

wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
– obrobienie progów drzwi balkonowych,
– regulacja skrzydeł i okuć,
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 107:2002 (U)
Metody badań okien – Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001
Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003
jw.
PN-EN ISO 717-1:1999
Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1026:2001
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania.
PN-EN 1027:2001
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Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1191:2002
Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania.
PN-EN 1522:2000
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań.
PN-ENV 1627:2006 (U)
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na
obciążenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U)
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na
obciążenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U)
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na
próby włamania ręcznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła
– Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła
– Część 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006
jw.
PN-EN 12211:2001
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.
PN-EN 12400:2004
Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych
– Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych
– Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.
PN-EN 12365-3:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych
– Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
PN-EN 12365-4:2006
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Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych
– Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004
Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła
metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006
Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła
metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.
PN-EN 13049:2004
Okna  –  Uderzenie  ciałem  miękkim  i  ciężkim  –  Metoda  badania,  wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002
Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia  pionowe,  zwichrowanie  i  siły
operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U)
Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  1:  Rura
uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U)
Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  2:  Próba
poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U)
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006
Wentylacja  budynków  –  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do  wentylacji  mieszkań  –
Część  1:  Urządzenia  do  przepływu  powietrza,  montowane  w  przegrodach  zewnętrznych  i
wewnętrznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U)
Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika
przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006
Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika
przenikania  całkowitej  energii  promieniowania  słonecznego  i  światła  –  Część  2:  Szczegółowa
metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U)
Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów budynków –  Część  1:  Klasyfikacja  na
podstawie badań reakcji na ogień.
PN-EN 13501-5:2006
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów budynków –  Część  5:  Klasyfikacja  na
podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007
jw.
PN-EN 14608:2006
Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła.
PN-EN 14609:2006
Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006
Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część  1:  Okna i  drzwi zewnętrzne
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bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
PN-EN 20140-3:1999
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych  –  Pomiary  laboratoryjne  izolacyjności  od  dźwięków  powietrznych  elementów
budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
jw.
PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999
Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach  –  Izolacyjność
akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych  –
Wymagania.
PN-B-05000:1996
Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998
Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.
PN-B-10222:1998
Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane – Podział.

10.2.Ustawy
– Ustawa z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,   poz.

881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi
zmianami).

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

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

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  75,
poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679
z późn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty

wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady

– 1990 rok.
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ST.04.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY OKŁADZINOWE
(Kod CPV 45421100-5)
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Termomodernizacja budynku 

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  przy  użyciu  kompozycji
klejowych  z  mieszanek  przygotowanych  fabrycznie  w  budownictwie  mieszkaniowym,
użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.

1.3. Zakres stosowania ST
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań
i  sposobów  oceny  podłoży,  wykonanie  posadzek  i  okładzin  wewnętrznych  i  zewnętrznych  z
płytek, oraz ich odbiory.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  także
podanymi poniżej:
Podłoże  –  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  będą  roboty  posadzkowe
i okładzinowe z płytek. 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic
poziomów powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz
podstawy prawne sporządzenia  podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7,  pkt.
1.6.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2.1.Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
– PN-EN  14411:2005  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Definicja,  klasyfikacja,  charakterystyki

i znakowanie.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie

dotyczy to płytek dla których muszą  być  określone takie parametry jak np. stopień  ścieralności,
mrozoodporność i twardość.
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy  do  spoinowania  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub
norm.
2.2.3.Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3.Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy
wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana
wodociągowa woda pitna.

2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych
i okładzinowych z płytek

Materiały i wyroby 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 opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia
robót  pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach
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terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  materiałów
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych
i okładzinowych

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być  kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,  opadami atmosferycznymi,  przemarznięciem i
przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki
powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie
większej niż 10. 

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mm  do

rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania

kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót
posadzkowych i okładzinowych

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić
sprzętem mechanicznym.
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Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  umożliwiać
zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy
dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać  się
po wcześniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.2.1.Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  powinny  być

zakończone: 
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i

izolacji podłóg, 
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami

naprawczymi.
5.2.2.Przystąpienie  do  tych  robót  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i skurczu  elementów

konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5

st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić

przed nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z płytek
5.3.1.Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum
50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć  wytrzymałość  na ściskanie minimum 12 MPa,  a
na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być  zatarta na ostro,  bez raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,
pozbawiona  resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
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i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchnia  dylatowanych  pól  nie  powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć  wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów
konstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów posadzek.  Szczegółowe  informacje  o  układzie
warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się
zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje
się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji  producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.3.2.Układanie posadzek z płytek 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość  większą  niż  połowa płytki.  Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkości
płytek.
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych
podłodze.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją
producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona
równomiernie i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  zębów pacy zależy  od  wielkości
płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego
narożnika.  Nakładając  pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki
należy  dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki
dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt
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„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać

całą  powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm –  około 2 mm
– od 100 do 200 mm –  około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm.

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym
pędzlem (wodą).

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po
powierzchni posadzki  pacą  gumową.  Zaprawę  należy dokładnie wcisnąć  w przestrzenie między
płytkami  ruchami  prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni płytek wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym
narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchni
porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  posadzki  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być  wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
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– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej  szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrową łatę,

– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z
dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich
wykonania ma wpływ na prawidłowość  dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych
robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się  celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w

dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
– sprawdzenie odchylenia powierzchni  od płaszczyzny za  pomocą  łaty kontrolnej  długości  2 m

przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na
całej  ich  długości  (dla  spoin  podłogowych  i  poziomych  okładzin  ścian)  oraz  pionu  (dla  spoin
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem
(lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  dowodem  nie
związania płytek z podkładem,

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą  oględzin zewnętrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką
z dokładnością do 0,5 mm,

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego

opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek

dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą

długości 2 m) nie powinno być  większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki,

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania
Powierzchnie  posadzek  i  okładzin  z  płytek  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji
projektowej  przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni
odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2

.
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym  powierzchnie  oblicza
się według stanu faktycznego.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

  pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu
są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  posadzkowych  i
okładzinowych. 

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i
okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub

szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa
(szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane
ponownie.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)
oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
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przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje się  dla  zakresu określonego w dokumentach umownych według  zasad jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– projekt budowlany,
– projekty wykonawcze, 
– dokumentację powykonawczą,
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
– aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i

wyrobów,
– protokóły odbioru podłoża,
– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  6.4.  niniejszej  ST porównać  je z
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i
pomiarów są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i prawidłowe
pod względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  posadzka  lub  okładzina  nie  powinna  być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  posadzkę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie  do

odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki

lub  okładziny,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia  wadliwie  wykonanych  posadzek  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
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– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  z

zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po
użytkowaniu w okresie gwarancji  oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okładzin  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  i
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe
uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź

zastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót

posadzkowych i okładzinowych,
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na
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elementach nie okładanych płytkami,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
niezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ich
ustawienia.

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz
koszty pomostów i barier zabezpieczających.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005
Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  otwartej,  gęstości
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika
odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003
jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999
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Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003
jw.
24. PN-EN 12002:2005 
Kleje  do  płytek  –  Oznaczanie  odkształcenia  poprzecznego  cementowych  klejów  i  zapraw  do
spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej  zapraw  na  bazie
żywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)
jw.
28. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą  stolika
rozpływu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
30. PN-EN 1015-4:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  pomocą
penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002
Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych
zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
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36. PN-EN 197-2:2002
Cement – Część 2: Ocena zgodności.
37. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
38. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
39. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
40. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  i
ocena zgodności.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
43. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
44. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
46. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
47. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
49. PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o  systemie  zgodności  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2004 r.  Nr

204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi
zmianami).
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– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

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

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  75,
poz. 690 z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady –

1990 rok.
– Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  B  zeszyt  5  Okładziny  i

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok
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ST.05.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45310000-3)
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Termomodernizacja budynku 

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i
uziemienia w obiekcie świelicy wiejskiej w miejscowości Wola Kęczewska.

1.3.Zakres stosowania ST
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą  mieć miejsce tylko w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i
odbioru robót związanych z:
– wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień
– montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych,
wraz z przygotowaniem podłoża i  robotami towarzyszącymi,  dla  obiektów kubaturowych
oraz  obiektów budownictwa  inżynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynności  mających
na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w

szczególności  roboty  murarskie,  ślusarsko-spawalnicze  a  także  tzw.  „polepszania
gruntu” i pogrążania elementów uziemień itp.),

– ułożeniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacją
techniczną,

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich
elementów wskazanych w dokumentacji,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami
kwalifikującymi  montowany  element  instalacji  odgromowej,  uziemienia  lub  połączeń
wyrównawczych.
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1.5.Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są  zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07,
a także podanymi poniżej:
Część  dostępna  –  przewodząca  część  urządzenia  elektroenergetycznego  lub  innego
przedmiotu,  będąca  w  zasięgu  ręki  ze  stanowiska  dostępnego  (tj.  takiego,  na  którym
człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków
pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.),  która podczas normalnej  pracy nie jest  pod
napięciem, jednak może się  pod nim znaleźć  w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej  zmiany  instalacji  elektroenergetycznej,  parametrów,  charakterystyk  lub
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce  wydzielone  –  zamykana  przestrzeń  lub  miejsce  eksploatacji  instalacji  lub
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy zwarciu
doziemnym  pomiędzy  przewodzącą  częścią,  która  może  być  (nie  jest)  dotknięta  przez
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
Osłona izolacyjna  –  osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia  elementów w
części dostępnej,  na których może się  pojawić  niebezpieczne napięcie np.  na pancerzu
metalowym kabla.
Ziemia  odniesienia  –  miejsce  w  którym  prąd  uziemienia  nie  powoduje  zauważalnej
różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód  uziemiający  –  przewodnik  łączący  uziemiany  element  z  uziomem,
umieszczony  poza  ziemią  lub  izolowany  od  ziemi  i  wody,  jeśli  się  w  tym  środowisku
znajduje.
Sieć skompensowana – sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt
neutralny  uziemiany  poprzez  opór  indukcyjny  (reaktancję  kompensującą  składową
pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).
Uziemienie  –  zespół  środków  i  urządzeń  służących  połączeniu  przewodzącej  części  z
ziemią poprzez odpowiednią instalację. 
Może występować jako uziemienie: 
– ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub
– robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).

Uziemienie  robocze  można  wykonać  jako  bezpośrednie  lub  otwarte  (przy
zastosowaniu  bezpiecznika  iskiernikowego),  nie  można  jego  stosować  w  obwodzie
wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego
napięcia  bezpiecznego SELV {prąd przemienny:  do  50  V  [12  V  dla  wody]  i  15-100  Hz;
prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:
– naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
– sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
– sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
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Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
– Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
– Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
Zwody – górna część  urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna. 

Jako  zwody,  ze  względów  ekonomicznych  i  zgodnie  z  zaleceniami  normy,
wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają
ponad dach).
Rodzaje zwodów:
– Zwody  naturalne  –  zewnętrzne  lub  wewnętrzne  metalowe  pokrycia  i  konstrukcje

nośne  dachów,  a  ich  zastosowanie  dotyczy  wszystkich  rodzajów  ochrony  obiektów
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody
naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki:

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi
oraz 1 mm dla aluminium

2. krople  metalu  wytopione  przez  piorun  nie  mogą  przedostać  się  do  wnętrza
budynku,

– Zwody  sztuczne  –  wykonywane  w  przypadku  braku  możliwości  zastosowania
elementów  dachu  jako  zwody  naturalne,  ze  względu  na  konstrukcję  dachu  lub
konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na
obiekcie określa się  jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa  się  izolowanym.  Rozróżnia  się  zwody  poziome  (niskie,  podwyższone  i
wysokie)  i  pionowe.  Ochronę  odgromową  z  zastosowaniem  zwodów  poziomych
niskich  lub  podwyższonych  nazwano  ochroną  klatkową,  natomiast  z  zastosowaniem
zwodów  pionowych  lub  poziomych  wysokich  nazwano  ochroną  strefową.  Ochrona
strefowa  wymaga  takiego  dobrania  wysokości  montażu  zwodów,  aby  cały  chroniony
obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych przed układaniem zwodów
lub  elementów  instalacji  uziemienia,  mający  na  celu  zapewnienie  możliwości  ułożenia
instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– kucie bruzd,
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
– montaż  uchwytów  i  zacisków  drutu,  taśmy,  bednarki  a  także  elementów,  które  mają

być  chronione  np.  części  metalowe  instalacji  wentylacyjnych,  odbiorczych,  masztów
itp.

Ochrona  wewnętrzna  –  zespół  działań  i  urządzeń  zapewniający  bezpieczeństwo  i
ochronę  przed  skutkami  wyładowań  piorunowych,  ludziom znajdującym się  w  budynku.
Realizowana  jest  poprzez:  wykonanie  ekwipotencjalizacji  wszystkich  urządzeń  i
elementów  metalowych,  zachowanie  odpowiednich  odstępów  izolacyjnych  lub
stosowanie dodatkowych środków ochrony. 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
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CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż  elementów  instalacji  elektrycznej  należy  wykonywać  na  podstawie

dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych
założonych w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  w  obiektach  budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz
aparaturę  i  urządzenia  elektryczne  posiadające  dopuszczenie  do  stosowania  w



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
97

budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub

jego upoważniony przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego

systemu oceny zgodności,
– wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane

specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję
Elektrotechniczną  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

– wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję  Europejską  wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność  wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną
dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  odgromowej  i  uziemienia  powinny
odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2.1. Zwody
Zaleca  się,  aby  wymiary  elementów  zastosowanych  w  ochronie  odgromowej  były
dobierane,  w  zależności  od  rodzaju  materiału  i  wyrobu  zgodnie  z  wytycznymi
PN-86/E-05003.01.

Jako  materiały  przewodzące  można  stosować  stal  ocynkowaną,  cynk,  miedź  i
aluminium.  Przy  układaniu  zwodów  należy  zachowywać  minimalne  odległości  od
powierzchni  dachu;  dla  zwodów  poziomych  niskich  nie  mniej  niż  2  cm,  dla  zwodów
poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać
warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała:
– 20 m dla ochrony podstawowej,
– 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i
– 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczać:
– zewnętrzne  45°  i  wewnętrzne  60°  dla  ochrony podstawowej  i  obiektów zagrożonych

pożarem, oraz
– zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par
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i/lub pyłów z powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające
niepalne dachy – wtedy stosujemy parametry podstawowe). 

Wszelkie  wytyczne,  w  tym  obliczenia  i  sposoby  rozmieszczenia  zwodów,  dla  ochrony
obiektów  zagrożonych  pożarem  lub  wybuchem  zawierają  PN-89/E-05003.03  „Ochrona
obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”.

2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
– do zatapiania w betonie
– do mocowania na żerdzi żelbetowej
– do przykręcania (pionowy i poziomy)
– do przyklejania
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
– do przyspawania do przewodu okrągłego
– do mocowania na gąsiorze
– do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski 
– do przykręcania przewodów naprężanych
– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego
Złączki 
Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz
ułatwiają  dokonywanie  pomiarów  rezystancji  instalacji  lub  jej  elementów.  Należy  je
wykonać  dla  instalacji  z  uziomem  sztucznym  jako  podstawowym  lub  uziomem
dodatkowym,  wykonanym  dla  zmniejszenia  rezystancji  uziomu  naturalnego  a  mocować
na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.
Zaciski do uziemienia ekranów kabli 
2.2.3. Uziomy
Naturalne  –  najczęściej  wykorzystuje  się  zbrojone  fundamenty  budynku  lub  metalowe
rury  ułożone  pod  ziemią.  Optymalnym  rozwiązaniem  jest  ułożenie  w  dolnej  części
wykopu  fundamentowego  uziomu  otokowego,  wykonanego  z  ocynkowanej  taśmy  lub
pręta  stalowego.  Uziom otokowy łączy się  ze  zbrojeniem fundamentowym w odstępach
do 20 m poprzez spawanie. 
Dodatkowe  –  montowane,  jeśli  rezystancja  uziomu  naturalnego  jest  zbyt  duża,  a
odległość  do  sąsiedniego  uziomu  naturalnego  przekracza  10  m.  Rezystancja  uziomu
dodatkowego  musi  być  mniejsza  od  dwukrotnej  wartości  rezystancji  wymaganej  dla
danego  typu  uziomu  i  zgodna  z  wymaganiami  zawartymi  w  poszczególnych  arkuszach
normy. 
Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy
jego układaniu należy uwzględnić następujące zasady:
1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,
2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,
3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,
4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,
5. Miejsce  układania  powinno  być  oddalone  co  najmniej  o  1,5  m  od  wejścia  do
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budynku, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń,
6. Najwyższa  część  uziomu  pionowego  powinna  znajdować  się  co  najmniej  na

głębokości 0,5 m przy długości ponad 2,5 m,
7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35

m dla gruntów o rezystywności < 500 Ωm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500
Ωm.

2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny
Połączenia  wyrównawcze  –  najważniejszym  elementem  jest  szyna  wyrównawcza,  do
której  dołączone  są  wszelkie  urządzenia  i  instalacje  metalowe.  Elementy  łączące
urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót  budowlanych  (standardowa)  „Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych
(wewnętrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV).
Połączenia  wyrównawcze  ochronnikowe  –  odgromniki  zaworowe,  iskierniki
separacyjne lub systemy mieszane. 
Odstępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od
innych instalacji metalowych.
Ograniczniki  przepięć  –  stanowią  ochronę  urządzeń  końcowych  aparatów  i  instalacji
elektrycznych  przed  niedopuszczalnie  wysokimi  przepięciami  i/lub  przeznaczone  do
wyrównywania  potencjałów.  Istnieje  możliwość  ochrony  centralnej  dla  całej  instalacji
elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów.
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Specyfikacja materiałowa

Do wykonania zadania będą wykorzystanie materiały z demontażu. 

2.3.Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  do  robót  montażowych  instalacji
odgromowej

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
– 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,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  również  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  –  wyrobów  i  materiałów

nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do

dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”)
lub  w  krążkach  (oznaczenie  „K”),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w
oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 3
Prace  można  wykonywać  przy  pomocy  wszelkiego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2.Transport materiałów 
Podczas  transportu  na  budowę  należy  zachować  ostrożność  aby  nie  uszkodzić
materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  wykonywania  transportu  wynoszą  dla
bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania  robót  podano w  ST „Wymagania  ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową  i  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  jakość  wykonanych
robót.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc

montażu osprzętu,
– roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  wykopy  liniowe  lub

jamiste  wraz  z  zasypaniem,  wyprawki  pokrycia  dachu,  kucie  bruzd  w  podłożu,
przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów
instalacyjnych,  wykonanie  ślepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub
sufitach

– osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków,
złączek wraz z zabetonowaniem, 

– montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  (jak  2.2.2.)  do
montażu instalacji odgromowej,

– oznakowanie  zgodne  z  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  (szczegółowej)  SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i
identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo  cyframi),  w
przypadku braku takich wytycznych,

– roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montażu  instalacji  piorunochronnej  i
uziemień  jak:  zasypanie  wykopów,  zaprawianie  bruzd,  naprawa  ścian  i  stropów  po
przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000. 

5.3.Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał
elek-tryczny,  wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  składa  się  z
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połączenia  wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia  wyrównawcze  główne  wykonać  na  najniższej  kondygnacji  budynku  tj.  na
parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego
ogrze-wania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne
obwody  oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-07 pkt 6

6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i  uziemień  zawarty jest  w  normach  PN-IEC  61024-1-2:2002,
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
– stanu  wszystkich  elementów  instalacji  oraz  stanu  i  kompletności  dokumentacji

dotyczącej zastosowanych materiałów
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji
– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji

piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
– pomiarach  rezystancji  instalacji  lub  jej  elementów,  zgodnie  z  zasadami

przeprowadzania badań.
Pomiar  rezystancji  uziemienia  wykonuje  się  przy  prądzie  przemiennym  np.  metodą

techniczną  przy  użyciu  woltomierza,  którego  wewnętrzna  impedancja  musi  wynosić
minimum  200  Ω/V  (dla  zasilania  z  sieci),  oraz  źródło  prądu  powinno  być  izolowane  od
sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokoły  z  przeprowadzonych  badań
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  i  wadliwymi
materiałami

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w
odpowiednich punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały nie  spełniające
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wymagań  zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie
mającą  zasadniczego  wpływu  na  jakość  funkcjonowania  instalacji  i  ustalić  zakres  i
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru  i  obmiaru  podano w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  montażowych  instalacji
elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,
– dla zwodów i uziomów: m, 
– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,

7.3.W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych  instalacji
elektrycznej  opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,
– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne

branże lub odwrotnie,  gdy prace innych branż  wymagają  zakończenia robót instalacji
piorunochronnej  i  uziomów  np.  zasypanie  fundamentów  wraz  z  uziomem
fundamentowym.

8.2.2. Odbiór częściowy
Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz
elementów  urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  uziom  otokowy,  pogrążanie  uziomu
prętowego),  uniemożliwiając ocenę  prawidłowości  ich  wykonania  lub  ułatwiając  przyszły
odbiór końcowy.

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z
obowiązującymi  przepisami  i  projektem:  wydzielonych  pętli  lub  elementów  instalacji
piorunochronnej i uziomów.
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  instalacji  piorunochronnej  i  uziomów  przed
przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie.

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ten  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót,
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie

wykonywania robót,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów częściowych,
− karty  techniczne  wyrobów  lub  instrukcje  producentów  dotyczące  zastosowanych

materiałów.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,

przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.3.  niniejszej  ST,
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej.
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Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są  kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  instalacji  odgromowej  nie
powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  wybrać  jedno  z  następujących
rozwiązań:
− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności

instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli  odchylenia od wymagań  nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika i  trwałości
instalacji  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić
do odbioru.
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich

uzupełnieniu.
Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach

PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej,

urządzenia  piorunochronnego  oraz  dołączyć  metrykę,  zawierającą  dane  o  obiekcie
budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1.Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy
PN-EN 50164-1:2002 (U)
Elementy  urządzenia  piorunochronnego  (LPS).  Część  1.  Wymagania  stawiane
elementom połączeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U)
Elementy  urządzenia  piorunochronnego  (LPS).  Część  2.  Wymagania  dotyczące
przewodów i uziomów.
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi  przepięciami  i  uszkodzeniami  przy  doziemieniach  w  sieciach  wysokiego
napięcia.
PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-548:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń
przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004
Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-IEC-61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC-61024-1-1:2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony
dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
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PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony
dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część  1-2: Zasady ogólne.  Przewodnik B.
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003
Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym  (LEMP).  Część  2.
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004
Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym.  Część  3.  Wymagania
dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).
PN-EN 61663-1:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe.
PN-EN 61663-2:2002 (U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami
metalowymi.
PN-86/E-05003.01
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993
Ograniczniki  przepięć.  Iskiernikowe  zaworowe  ograniczniki  przepięć  do  sieci  prądu
przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993
Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali
do sieci prądu przemiennego.
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw.
PN-E-04700:1998
Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje
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– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  V)
Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (standardowa)
„Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych  (wewnętrznych)"  Kod  CPV  45311100-1.
Wydanie I, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
10.2.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92,

poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

późn. zmianami).
10.2.3.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z późniejszymi zmianami).

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

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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ST.06.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NAPRAWA NAWIERZCHNI I OPASKA
(Kod CPV 45233500-1)



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
110

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA
2. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WYROBÓW BUDOWLANYCH.
3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZĘTU 
4. WYMAGANIA  DOTYCZACE  TRANSPORTU
5. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH.
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
7. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  
8. ODBIÓR  ROBÓT 
9. SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
111

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA  .

1.1. Przedmiot  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ .

          Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz  odbioru robót
budowlanych 
   

1. 2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje  techniczne  (ST)  są  stosowane  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i

realizacji robót  wymienionych  w  punkcie. 1.1.

1. 3.  Ogólny zakres robót  objętych  ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczą wykonania  i  odbioru robót  związanych

z naprawą nawierzchni i opaską  

1. 4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące : 

- nadzór inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja  powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót ( badania jakościowe kruszywa  i betonu  )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacją ogólną ST 0.0 ;

1. 5.  Informacje o terenie budowy   
Zgodnie ze specyfikacją  ogólną  OST 0.0. 

1. 6.  Zakres robót wg ‘CPV’ 

grupa robót : 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
                                                       lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej 
klasa  robót : 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych 
                                          i elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie terenu
kategoria robót : 45233000-9   Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania 
                                                    nawierzchni  dróg
     
1. 7. Określenia podstawowe .
Obrzeże betonowe prefabrykowane – część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym , która po
                                                       zamontowaniu na budowie stanie się ograniczeniem chodnika, placu, itp. 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.      

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.                       
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony , na którym wykonuje się podsypkę .
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym .  
Koryto – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych  elementów wydzielonych i umocnionych
                powierzchni drogi wokół  skrzynek  zasuw wodociągowych .
 

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  .
2. 1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów .

Stosować można  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby
budowlane dla których dokonano oceny zgodności  i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z  Polską
Normą lub odpowiednią  aprobatą  techniczną.
Ilości  materiałów  wynikają  z  „Przedmiaru robót”.
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2. 2.  Podstawowe materiały .

2. 2. 1. Elementy  betonowe .

Kostka  brukowa  20 x 10 x 8 szara , lub inna

Obrzeża betonowe  30 x 8 x 100cm  spełniające wymagania BN-80/6775-03/04 .
Krawężniki betonowe 15x30 cm

2. 2. 2. Kruszywo na podsypkę piaskową .

Na  wykonanie  podsypki  można  zastosować piasek  zgodny  z BN-87/6774-04 .

2. 2. 3.  Zaprawa cementowo – piaskowa .

Zaprawa  cementowo-piaskowa według PN-90/B-14501 wykonana może być z cementów portlandzkich
marki 35 ( 25, 45 lub  hutniczych marki 25 , 35 ) .
Jako kruszywo należy stosować piasek  według  PN-79/B-06711 .

 
3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU
3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt  powinien  mieć  ustalone   parametry   techniczne  i  powinien  być   stosowany  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem i  wymaganiami producenta .Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich  stanu
technicznego i działania . Należy je zabezpieczyć przed możliwością  uruchomienia przez  osoby  niepowołane.

3. 2. Sprzęt  do  wykonania robót  drogowych ( brukarskich ) .
Wykonawca przystępujący do wykonania zabruków wydzielonych powierzchni  i obrzeży powinien wykazać

się możliwością korzystania  z  następującego sprzętu:
− walec  wibracyjny  samojezdny  ,
− wibrator powierzchniowy  do 226 kG ,
− samochód  ciężarowy do transportu materiałów  ,
− ubijak wibracyjny  o ręcznym  prowadzeniu .

4. TRANSPORT
    Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości 
materiałów i robót .

4. 1. Transport  elementów betonowych  .
Do  transportu  można przekazywać płytki  chodnikowe , w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej

 0,75 marki .W wypadku obrzeży – co najmniej 0,7 marki betonu . Niedozwolone jest zrzucanie obrzeży betonowych
na twarde podłoże . Wskazany jest transport  wyrobów spiętych fabrycznie , na paletach  środkami  transportowymi  z
własnym żurawikiem do rozładunku .

4. 2. Transport kruszyw .
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 3. Transport  cementu  i  jego przechowywanie .
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 .
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5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

5. 1. Ogólne warunki  
Wykonawca  robót  jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   zgodność    realizacji   z  

dokumentacją  projektową  ,specyfikacją  techniczną  i  zaleceniami  nadzorującego Inżyniera  .
Przedmiotem  tego  rozdziału  są  ogólne  warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót dotyczące  :

- wykonania  utwardzenia  kostką betonową wydzielonego  terenu ; 
- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzeży  betonowych ;

5. 2.  Podsypka pod  umacniany wydzielony teren ( chodnik ).
Podsypka  powinna  być  wykonana  z  piasku,  grubość  warstwy  po  zagęszczeniu  powinna  wynosić  5  cm.  Koryto  pod
chodnik  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi  (  2  %  w
kierunku każdego  z  czterech  obrzeży )   .  Tolerancja  głębokości  koryta  nic  powinna  przekraczać  ±  3  cm.  Wskaźnik
zagęszczania koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97  według 
PN-88/B-04481.

5. 3.  Podłoże pod  obrzeża .
Podłoże powinno być dostatecznie wytrzymałe. 
Grubość podsypki winna wynosić 5 cm , szerokość 12 cm .
 
5. 4.  Ułożenie  kostki  brukowej .
Kostki  betonowe  należy  układać  z  zachowaniem  projektowanych  pochyleń  podłużnych  i  poprzecznych  na
powierzchni  wydzielonego kwadratu – 2 % na  zewnątrz od osi  pionowej .
Poziom chodnika na styku z krawężnikiem powinien być wyższy o l -2 cm . 

5. 5.  Ułożenie obrzeży betonowych .
Obrzeża betonowe winny być ułożone na podsypce piaskowej grubości 5 cm.
 Niweleta  podłużna powinna być zgodna z projektowaną niwelelą chodnika.
Tylna  ściana  obrzeża  od  strony  pobocza  powinna  być  po  ustawieniu  obsypana  piaskiem,  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.
Szerokość spoin nie powinna przekraczać l cm . Spoiny wypełnia się zaprawą cementowo - piaskową, przygotowaną w
stosunku 1:2.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT .

6. 1.  Kontrola, pomiary i badania ułożenia kostki  brukowej .
Przed ułożeniem płyt należy dokonać odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza się dla gotowego podłoża:
     -  dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
     -  wysokość (grubość) może mieć tolerancję ± l cm,
     -  dopuszczalne odchylenie od szerokości ± 5 % ;
     -  wskaźnik zagęszczenia podłoża .
Badania równości ‘chodnika’ przeprowadza się dla gotowego chodnika:
     -  dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie może przekraczać ± 3 cm,
     -  dopuszczalne odchylenie od przyjętego przekroju poprzecznego nie może przekraczać ± 0,3 %,
     -   spoiny muszą  być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. 2.  Kontrola, pomiary i badania ułożenia obrzeży  .
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Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową,
niniejszymi ST i normami.

Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania:
a)badanie obrzeży przeprowadza się dla gotowego obrzeża:
   - dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± l cm ,
   - dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety chodnika może wynosić ± l cm ,
   - prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm , 
       spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7.   PRZEDMIAR  I  OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną  OST 0.0 . 

Jednostka  ‘Przedmiaru’ dotycząca wykonania  nawierzchni z kostki betonowej  obejmuje :
- prace pomiarowe,
- wykonanie koryta  (osobna pozycja przedmiaru ) ,
-  wykonanie podsypki  cementowo – piaskowej  ,
- dostarczenie  kostki bet. i obrzeży  ,
- ustawienie obrzeży i ułożenie  kostki ,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST ,
-  utrzymanie nawierzchni  w czasie robót . 

Umocnienie nawierzchni z kostki wokół skrzynek zasuw i hydrantów wymaga ustawienia obrzeży bet. na granicy . 

 8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór wydzielonych utwardzonych kostką powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej powinien być
przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych napraw wadliwie  wykonanych powierzchni.  Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań bieżącej kontroli materiałów i robót.
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier  ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie
wykonanych  zabruków  lub  wyrównania  nawierzchni  drogi  gruntowej  ,  według  zasad  określonych  w  niniejszych
Specyfikacjach.  Roboty  poprawkowe  i  wymianę  wadliwie  wykonanych  chodników  Wykonawca  wykona  na  własny
koszt w terminie ustalonym przez Inżyniera.

9.  SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  PRAC 
     TOWARZYSZĄCYCH 

Nadzór  inwestorski  i  autorski  oraz  są  rozliczane  przez  Inwestora  na  podstawie  osobnych  umów  z  osobami
zainteresowanymi . Koszty wszystkich robót tymczasowych oraz pozostałych prac towarzyszących , wraz z geodezyjną
inwentaryzacją  powykonawczą  ,  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  w  robotach  podstawowych  kosztorysu
ofertowego opartego o załączony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostaną one zapłacone w ramach ryczałtu
za całe zadanie objęte Kontraktem.  
Koszty  zabezpieczenia  i  oznakowania  robót  w  pasach  drogowych  powinny  być  zawarte  odpowiednio             i
proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich podstawowych robót drogowych . 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. 1.  Normy

  1.     PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw  . 
  2.     PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa  .
  3.     PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
  4.     BN-80/6775-03/01-04 Elementy  nawierzchni  dróg  ,  ulic  ,  parkingów  .  Wspólne

wymagania  i  badania .
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  5.     BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .

10. 2.  Inne dokumenty

1. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i  ich usytuowanie .”

2. „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu doświadczalnego
Budownictwa  Drogowego  i  Mostowego  „   sp.  z  o.o.  Warszawa;  autor  :  M.
Kossakowski .
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